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Vaıını .. ara Bekir Paşanın da-
0önd llludafaa icin gazetelere 0 erdi"· -
Zılar . . gı Yazılarda ve hu ya· 
da enıçı.n intihap ettiği vesikalar· 
bir n :

1
Yadc ehemmiyet verdiği 

Almanya silihları 
İzahat Verdi çoğaltmıyacak 

O:.tta g" 
~Uatafa oze çarpıyor ki bu da 
Milli .. Kernal Paşa tarafından 
de k rnucadelenin ilk devirlerin· 

end' · 
tektif' 

1
•
81 ne verifı-:niş olan bir di· 

Sıhhat vekaleti bütçesi görüşülürken 
doktorlara hücumlar oldu 

tiyle ~ dınleınediğini, kendi kara
•idir. ~rc~et ettiğini ifade etme· 
fi11 t k• u ıfadeye göre o direkti· 
de k a ıp edilmeı:i şark cephesin· 

endi e . l 
Zaın 1 rnrı a tında olan munta.· 
&etir~IS.terj kuvvetlerin çete haline . :ne .. 
doğ~ h ~ını mucip olurmuş. Bunu 
tekt·r ulrn~mış. Onun icin o di -

l d . • -
?tıi§, aıresındc hareket etme· 

Bu s" 1 
Cazirı· 02 ere bakılacak olursa 
Stte~:ı1~ Milli mücadele hareketini 
de old ı~ U8ulile l:iaşarmak fikrin • 
telit ~guna. hükmetmek lazım 
Ilı'<}·~ &.lt>uki hakikntin böyle ol-

ıgı b"l"k· . • . ~l ' ı a ıs Mılla hareketı mun-
h,t· nı 0 rdu ve muntazam devlet 

ıne . 
l\ellıtl eetıren bizzat Mustafa 
\>e , • Paşa olduğu, Çerkeı Etem 
~rr1t•re Çetelerinin ortadan kal
ile L~lk nizarna bağhınmuı için 
b\ılu.:~ilk lllÜcadel ri öze almıı 
deleni u.tku, nihayet Milli müca· 
l n at'i 
"IJ{ Yolda . rnuvaffakıyetine de 

O nal~ \ arılabUdiği malumdur. 
dllt :ı._ • !ark cephcainde mah· 
~ lltr va 'f . 
tıaisi b ıı e ıle me§gul olan ve 

11-rlf vekili Reılt Oallp B. 

ttılf buı u hudut haricine çıkma
~b, ,,~n~n I<ara Bekir Pata a • 
~lltıt,2 azıye Çeteleri kaldırarak 
~~İtti anı ordu te§kilatı yapmak Elblz mebueuı Far.ıl Ahmet B. 

1 \'li Veren de benim.,, Demek ANKARA, 17 (Hususi) - B. 
l'~tı .. )>or? T b"· b · M M l" . b .. K" P t 'q, Q· • a ıı unu zannetmı - . • ec ısı ugun azım aşa 
1
tl İl\ d ına~naleyh "Milli teşkila- ı hazretlerinin reiıliklerinde topla • 

~il.Ilı k\ı evrınde §arktaki munta· narak 1933 senesi bütçesinin mü • 
~ eıı t\ıtt~Vetleri dağıtmak istedi. zakeresine devam etmiştir. 
il.ti(~ h~rn.,, demesinde netice iti- Düyunu Umumiye bütçesinin 

F aıt,•ç ?ir ~ana bulamıyoruz. müzakeresinde Maliye vekili Ab • 
~tinin t .hız daha ileriye gidelim. dülhalik Bey 8, 100,000 liralık 195 
ı- •t Pa1, ılı: Zar.J:ınla!"da Kora Be- inci faslın müzakeresinin tehirini 

1~1ttifin ha Vermi§ c!du~u biı· di- istemi§ ve bütçe için heyeti umu -
~Ilı, Su. :lalı olduğunu farzede- miyenin ıon yekunu bağlanmadan 
1 ~bu~ an ne çıkar? Hatta ge· evvel bunun sebeplerini izah ede
~ bir ka tdelirn ki bu yolda hata- ceğini ıöylemi}tir. 
•tı- .ı rar b· d 
•t qeiild· ır efaya da münha- Bu faslın müzakeresinin son· " ttı· ır B· 

[ 
r 

lıfanlea mebusu ı Refik Şevket B, 

diğer fasılların müzakeresine ge • 
çilmiştir. 

Mübadillerin tapular1 
Tapu ve Kadastro umum mü· 

dürlüğü bütçesinin müzakeresin
Jle i.skan idarelerinden tapuj_a dev •. 
redilmi§ olan dosyaların bir an 
evvel tetkik edilerek mübadillere 
mallarının tapularını bir an evvel 
verilmesinin temini hakkında ile
ri aürülen bir mütaleaya cevap ve· 
ren Maliye vekili demittir ki: 

- iskandan tapuya devredilen 
evrakın tetkikine devam ediliyor. 
T eıkilatın darlığına rağmen ge
çen sene içinde 4,000 mua,mele 
yapılmıştır. Bu işlerin bir an ev
vel intacı için muvaffak bir teşki· 
lat vücuda getirilmesi hususu ay
rıca tetkik edilmektedir. Muva· 
fık görüldüğü takdirde ufak bir 
münakale ile tahsisat lemin ede· 
rek bu i§in bitirilmeaine çalışaca • 
ğız.,, 

GUmrUkler vekilinın 
izahat. 

1!lir. c" ır çok defa tekerrür raya bırakılmaaı kabul edilerek 
) nit tek ene bundan ne çıkar? .......................................................................................... . 

oıı ..... f adanıda d"' ·ı M ı k k 1 • 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
bütçesinin müzakeresinde, ecne -
bi mütehasaıılar hakkında sorulan 

Deranu Dokuzuncu Sayıfada 

d •ıu u 1 n on ort mı • t 
~~.'edt~. bi: ~eti:ehfue'yiıd'k b~~stakil acar ar. ·_ço. u vv e 1 
t lltrn r en utun va· 
'n b· an i nA e . ul'i.ik b. s ı asından kurta-

, .~t'l'.ın.ek d ır nıilli ordu vücuda 
Utel\ '- emek 1 

ctd 1JijYUk •• 0 an ve ıenelerce 
\lf keleai · . T llrk istihliı mü· 

' t f ıçınde bi d .... b" k li e ek :ı._ r egı , ırço 
1', ~ ııatala 

1 tik· al} hedef" r Y~pı mıı olabi-
tıı - u lahakL kı leıkıl eden büyük 
"o ~u etfk tı \lfak t f 1 ten sonra ar-
aıı 1 e ek h t l . t 0 l.ır llılt? a a arın hır ma.-

Nk '&.aen h · 
b;: llıillı rn er •tte \'e bilha11a bü-
'"'iin k eıelel d h te . ı~er er e er teıeb-
•ı il ı elde d'l 

llli:k e öisuı·· e ı ecek neti-'" enı ur. o . 
~, h rneı ol netıce tam ve 
tQ· edefe " arak alındıktan ıon-

1t ol 8.rtnak · · 
an Yoll d ıçın takip edil-

llr ak' .k 
twl 1 zı zaklaTın, 

,., ehrnet Asım 
evanıı lk· . 

ıncı SayıfatJa 

ittin se?ee llaeu srftreıçİlerl 

Macar gUret~llerinin bu aktam gUretc;ilerimizle ilk 
kartllatmaları olacaktır. Tafallltı Spor sUtunumuzdad1r. 

Onun istediği diğer devletlerin de 
silahlarını azaltması imiş 

BERLlN, 17 (A.A.) - Raiştağ 
meclisinin bugün öğleden sonra 
fevkalfıde olarak yaptığı içtimada 
başvekil l\L Hitler bir nutuk söyle
miştir. Bu nutkun başlıca kısımla
n şunlardır: 

''Yalnız siyaset ıahasında sulh 
ve ıükunun kararlaşması değil, fa
kat iktısat sahasındaki kurtulu§u 
da bugünkü meselelerin muvafık 
ve muvaffakıyetli bir surette halle
dilmesine bağlı bulunmaktadır. 

"Mevcut muahedelerin yeniden 
gözden geçirilip değiştirilmeıi vak 
tiyle Versay muahedesini yapmış 
olanlarca bile dü§ünülmüş ve bu • 
nun neticesi olarak meşru bir su -
rette bu muahedenin hüküm ve 
§artları arasına konmuıtur. 

"Altmıt beş milyon nüfusu olan 

Hltlerin yeni bir karikatürü 

bir milleti iktısaden yıkıp mahvet· 
mek suretile diğer milletlere iyilik 
etmek dü§üncesi o kadar manasız 
ve mantıksızdır ki bugün hu fikri 
açıktan açığa teklif etmeğe hiç 
kimsenin dili varmamaktadır. 

"Daha evvelce Alman milletini 
-sebepler ve neticeler kanununa 
göre. galipleri er geç bir felakete 
aürükliyeceği muhakkak olan bir 

Fon Papen 

takım tedbirlerle yıkmağa giritil • 
miş olması çok daha mantıkuz bir 
hareket olmuştur. 

M. Hitler nutkuna şu suretle de
vam etmiştir: 

"Avrupada arazi bakımından 
yapılan yeni teşkilat hakiki milli 
hudutlar esasına göre vücude geti· 
rilmi§ olsaydı büyük harpten dö
külen kanlar ihtimal ancak o za
man hoşa gitmemi§ olurdu.,, 

"Tamirat işine de temas eden 
M. Hitler Almanyanın uhdesine 
dÜ§en vecibe ve mükellefiyetleri 
-Bunların mühlik neticeler verece· 
ğini evvelden kestirmeğe müsait 
ağır bir yük teşkil etmelerine rağ
men- yerine getirdiğini söylemiş ve 
demiştir ki: 

"Beynelmilel iktısadi buhran 
bu iddianın doğruluğunu tamamile 
gösteren bir delil mahiyetindedir. 
Eğer Avrupa komünistlik korku· 
ıile çalkanıp alt üst olaydı hududu 
ölçülmiyecek ve sonu bilinmiyen 
bir müddet devam edecek daha 
( Devamı ikincl aayıfam111n Son 

Haberler sfitunuadadır ) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Rus Oaz.ete•lne göre 

Hitlercilerln işareti faaliyette !. 

3 Mayıs 
Gecesi •• 

Bugün 

Beşinci 

Sayıfamızda 
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Gazi karşısında 
Karabekir 

Bw1makaleden Det'am 

inlrinaların, müracaat edilen vası· 
taların hataları bile olsa ehemmi • 
yeti kalmaz. 

Sonra tarihi vak'alara bağlı o
lan hareketlerin ve kararların ha· 
talı olup olmaması o za.manki ah
val ve şeraitin takdirine göre 
değişira Bu noktai nazardan bakı· 
lınca Kara Bekir Patanın hatalı 

olduğunu iddia ettiği direktif o 
zaman için çok isabetli olabilir. 
Sonradan alınacak kararlar ile 
tabii evvelki direktif değiştirilecek 
demektir. Nitekim hadiselerin son· 
raki inkişafı meselenin bu şekilde 
mütaleaaı lüzumunu göıterir. 

Bir de öyle zamanlar olur ki 
garp cephesindeki düşmanları ya

nıltmak için şark cephesinde hile 
bile hatalı, fakat muvakkat bazı 

tedbirler de almmağa ihtiyaç his· 
ıedilmit .olabilir. Garp cephesin
deki düpnanlara arzu edilen yan· 
lıt kanaat verildikten sonra ıark
ta evvelce muvakkat olarak alın • 
mıı olan tedbirler kaldırılabilir. 
Nihayet o direktif :hadisesini bu 
tekilde izah etmek te kabildir. 

Hülisa Kizım Kara Bekir Pa
taya düten vazife §Uraya, buraya 
incir çekirdeği doldurmıyacak 

tarizlerde bulunacak yerde ken· 
diıini müdafaa etmek için yapılan 
tenkit noktalarına cevap vermek
tir. Bilhassa Celalettin Arif Beyin 
umumi valiliğe tayini hakkında 

y&adıiı inhaya ait hatasını vakti
le resmi bir telgrafnameıinde iti • 
raf ettiii halde ıimdi bu inha 
muamelesinin doğruluğunu iddia 
etmesindeki ıebtp ve hikmeti gös· 
termektiııı Sonra Muıtaf a Kemal 
e~p .-iya.eti altında Ankara· 
ya giden Heyeti teınsiliyenin bu 
hareketine itiraz ederek Sıvaatan 
ileriye geçilmemesini yazması 

ve aonı:a Ali Rıza Paıa kabinesi 
zamanuıda Heyeti teinıiliyenin 

daiılmuı teklifini kabul etmiş bu
lunması gibi esaslı hataların bü
tün milli davayi ıuya düşürecek 

derecede vahim mahiyetlerde ol -
duiunu, inıafa ıelerek, itiraf et· 
mektir. 

Mehmet Aaım 

Dünya iktısat konf eran
sında F ransanın fikri 
PARIS, 17 (A. A.) - Havu 

Ajanıından: Nazırlar mecliıi dün 
sabah toplanmıştır. Bu toplantıda 
yapılan fikir teatisi neticesinde 
hüktimet dünya iktııat konferansı 
ve hüktimetin umumi siyasetine 
müteallik iıtizah takrirleri hak

~ ,,.. 

Layihalar 1 Harp İstiyen Yok 1 

Meclise verilen ·--~ 

Bir takrir 
Venizelosun muhake-. 
altına alınması mesel~ h. 

yeni ıayihaıar Almanya silihları ATİNA, 17 (Hususi) - E 
ı1 gün mehuaan mecli~inde ~ 

lan çı . '- :n hadi~c .r, mutedil ANKARA, 17 (Hususi) - U· 
yuşturucu maddelerin inhisar altı· 
na alınması hakkındaki kanun 
18.yihası Büyük Millet Meclisine 
verilmiştir. 

Bundan başka bugünlerde Bü
yük Millet Meclisine verilen yeni 
kanun layihaları şunlardır: 

Küçük sanatlarla iştigali yal· 
nız Türk vatandaşlarına hasreden 
ltanunun iki yıl zarf mda ve ted • 
riccn tatbik edilmesi hakkındaki 

kanun layihası. Bu layiha lktısat 
encümenine verilmiştir. 

Şehir ve kasabalarda yaptmla· 
cak su tesisatı için lazr.m olacak 
madeni boruların gümrük resmin
den muafiyeti hakkındaki layiha. 

İstanbul belediyesine bağlı bir 
"Sular idaresi,, teşkili hakkında 
hazırlanan kanun layihası. 

Posta ve telgraf bütçesi 
ANKARA, 17 (Hususi) -

Posta, Telgraf ve Telefon Umum . 
müdürlüğünün 933 yıh bütçesi Bü· 
yük Millet Meclisine verilmiş, 

Bütçe encümenine sevkcdilmiştir. 

Memleketimizde tayyare 
seferleri 

ANKARA, 17 (Hususi) 
Memleketimizde tayyare seferle · 
rini tamim edecek olan bir Hlare 
teşkili etrafında hazırlanan layi
ha 1ktısat encümeninde tetkik e • 
diliyordu. 

Encümen teıkil edilecek olan ida 
renin iıminin "Hava yolları ida· 
reıi,, değil "Hava Devlet ltletme 
idaresi,, olmasına karar vermiıtir. 

Çin Sovyetlerle anlaşmak 
istiyor 

MOSKOV A, 17 (A.A.) - Çin 
Hariciye nazırı Sovyet Ruıyanın 

Nankin ıefiri Bogomolof'a iki 
memleket arasındaki bir ademi te· 
cavüz misakı akdi için müzakere· 

Jere ıiritilmeıini teklif etmit ve 
bu hususta 11 maddelik bir proje 
vermittir. Sovyet sefiri bu projeyi 
Moskovaya göndermiıtir. 

Mezkur projede uzlaıma uıulü 
hakkında da bir itilaf akdi derpif 
olunmaktadır. 

Çoğaltmıyacak li halk arasında hayretle ka 
mıştır. Muvafık ve muhaliflet 
hitlerinde çok şiddetli bir g~it-
ve ıuabiyet hüküm sürmekt Onun istediği diğer devletlerin de 

• J,.. hl } • • Kabine meclisi, vaziyetin 
Si a arını aza tması ımış met ve ciddiyetinden dolayı, 

/Jaljtarafı /Jirinci Sayıfadcı l Ecnebi gazeteler muhabirlerinin 1 tacelen 'toplanmı§ ve galeyanı' 
geniş bir buhran dünyanın inki§af bu ruhi proje hakkında daha fi.fa • nz dinmesi ihtara sükunet g. 
ve ter&kkiıini sekteye uğratacaktı. ki ve müsbet bir şekilde hüküm ıi için dür. mt:cliste yapılma•• 
Böyle bir ihtimnlin gerçekleşmesi· vermeleri arzu olunur. Başvekulet- ı l:arrer olım müzakere ve ıniİ 
ne milli hükumetin diğer millet· te bulunduğ1:.m sırada Avrupa sul- !anın bugüne talikine karat 
lerle samimi surette ve el birliği ile hu mesc!esinde kabul ve takip et· j miştir. Bu şiddetli münak• 
çalıtarak mani olması temenniye miş olduğum hattı hareket, kılıç ! son darbei hükumette met 
değer.,, şakırdatmak iıtemekte olduğuma olmak töhmetiyle nazırlardaJl 

Harp mes'uliyetinin kime ait clair hasıl olacak füphelerden be- l'al Metaksasrn, sabık Ba,veld' 
old~nu bilmek meselesine ge · ni korumalı idi. Eıaıen Almanyn· Venizelosı.m muhakeme altıol 
lince M. Bitler şu sözleri söylemiş- nın kılıcı yoktur. Kellog miıakmın m:uı haklunda meclise verdil 
tir: zammı sıfatile Amerikanın artık rirden çıkmuıtır. 

"Bu hakaızhk milletler cemiye • müsellih herhangi bir ihtilaf zu • M. Venizelos, kendisini 
tinin vü~ude getirildiği bir sırada huruna mini olmak gibi ahlaki bir faa ederken ceneral Pli 
büyük bir milletin diğer milletler vazifesi vardı. Amerika, normal memlekette yaptığı hizmeti 
tarafından hareket ve zilletine uğ- ölçüden daha geniş mikyasta si • bahsedince Ba§vekil M. Ç 
ratılmaıı demektir.,, !ahlarını bırakmış olduğundan de dahil olduğu halde bütiiJJ 

Bundan sonra M. Hitler devlet- Almanyanın silahlarını bırakmak vafık mebuılar "kahrolsun t 
ler arasındaki münasebetlerin u- suretile dü!müş olduğu va2iyeti ler,, sesleıile sabık BaşvekiliO r 
mum müsaviliği esasına dayanma- ve her millete kendi emniyetini lerini keımtiler ve ortalığı '.!I "İ 
SI lazım geldiğini söylemiş ve sö- temin etmek zaruretini anlaması etmitlerdir. Meclis reisi bu 2i 
zi.ine şu suretle <levam etmiştir: lazım gelirdi. Almanya, sulhu ar - tüler üzerine celseyi tatile rll;J, 

"Versay muahedesi dünya me· ı zu eden Amerikanın müsellah dev kalmıştır. M. Venizeloı, el 
selelerinin halli için bir çare t eş • !etlerden birinin cihanı tekrar ye· günkü hadiıeelrden dolayı, -:J 
kil etmez. Bununla beraber hiç bir ni bir felakete atmasına ula mü • lis reisine gönderdiği melM 
Alman hükumeti bu tesviye sure· samaha etmiyeceğine kat'iyyetle şiddetli protestoda bulunm 
tini ·yeri daha iyisini koyarak onu kani bulunmaktadır. ,söz hürriyetinin tahdidi yü 
bir tar~fa •tacak bir va~iyete gel· artık meclis müzakeııelerine ' 
medikçe- kendi dileğiyle bozup İhtilaf silahlan liırakmak t&ımazur bulunduğunu hild. 

yıkmayacaktır. Almanya diğer istemedikleri için çıkıyor le ve bu ademi i9tirakin nı 
milletlerin de ıilah kuvvetlerini BERLIN, 17 (A. A.) _ Conti yetini hidiıe mürettiplerine 
azaltmalarını istiyor. Çünkü Al . ajansı, "Cenevre buhranı,, unvanı lemektedir. 

h k k b be 1 .... d·ı b M. Venizelosun dostlar~, manyanın u u era r ıgı ı e· altında ne~retmiş olduğu ir no • 
ği meşru ve ahlaka uygundur. tada İngiltere, Fransa ve ltalya • ıin bugünkü içtimaına gel 

"Almanya ba1kalarina vermeğe nın 11 kammuewvel 1932 ınükale- iıe de evelki günkü hadi 1. 
h .. 'l l d ... h. dolayı, ciddetli bir proteıtod~ azır ve mutemayı o ma ıgı ıç melerinde Almanyanın ve silahla- :ı-
b. · t · lunduktan sonra salondan ır fey ıı emıyor.,, rından tecrit edilmiş olan devlet • 

M. Hitlerin nutku bittikten son. lerin hukuk müsavatını kabul ve gideceklerdir. ~ 
ra meclis kabul ettiği bir karar su- ' teslim etmiş olduklarını ve Alman· ATJNA, 17 (Hususi) -~ 
retinde başvekilin nutkunu ve hü- yanın bu prensipine istinaden Ce- vaziyet ciddiyet ve vah ,,ı 
kumetin silahları azaltma husu • nevre müzakerelerine yeniden işti· muhafazada devam ediyor. ;I 
sundaki siyasetini tasvip etmiştir. • rak etmiş olduğunu hatırlattıktan ceki meclis müzakeresinde 

Fon Papen söylüyor sonra şimdi teslim edilmiş olan bu olacağı belli delildir. '/ 
Almanyanın kllıcı yoktur müsavatı istemekte olduğunu be • ·;;ı;;J~":ı~U:lı";um bırakan ti ,1 
Berlin, 17 (A. A.) - Volf a • yan etmektedir. fuzunu eksilten müıtemlekit 

jansmdan: Nota, harp tehlikesinden ve mü suzluğuna teesaüf etmiıtir. ,M_' 
Baıvekil muavini Möıyö Fon eyyidelerin tatbikı imkanlarından Mösyö Fon Papen, lngili~ -._..' 

kında gelecek cuma günü meb'u • =-=:::c:====ıa:ıı:::====-===== 

Papenin son nutku, ecnebi gazete- bahseden devlet adamlarının ve rı umumiyesinin Alman al•f'I.' 
leri tarafından yanlış tefsir edil • gazetecilerin mes'uliyetinden hah· lığından müteeaair olduğuP11 ~ 
mittir. Bizzat bqvekil muavini • setmekte ve Cenevrede görülen lemek suretile sözlerini bi~~-
nin mütaleuına göre bu tefıir, Al· gerginliği diğer devletlerin, mua - Almanyanın boş lıY. 
man noktai nazarını yanh9 tefsir hedelerle taahhüt etmiş olmaları· 

ıan mecliıinde bir müzakere açıl
maıını kabul etmiştir. Nazırlar 
mecliıinin bu içtimaında M. Pol 
Bonkur beynelmilel vaziyet hak • 
kında izahat vermiştir. 

PARIS, 17 (A. A.) - Havaı 
ajansından: Meb'uıan meclisi dün 
ölleden acn~ra F ranaız - Rus ade • 
mi tecavüz miıakının müzakereıi· 
ll4! INlflamıttır. 

PARIS, 16 (A. A.) - Havu 
ajansından: Meb'uaan mecliıinde
ki radikal 101Jaliıt grupunun dün· 
kil toplaatumda M. Heryo V qing 
tona yapbiı seyahate ve oradaki 
miizakerelerine ait haller hakkın • 
da isahat vermiıtir. 

Ba iahat bittikten 80Dra grup 
Franaız • Amerikan doetluiuna 
bailı bldıiını bildiren hir karar 
ıureti kabul etmiftir. Bu karar ıu· 
retinde grup M. Ruzvelt hakkında 
blyük hürmetlerini izhar etmit ve 
Amerikan milletine kardetÇe ae • 
....... l»ildirmittir. 

Dün bir tramvay kaldı
rıma çıkh 

Tna,,.~ Aa •kta• kaWanmda 
Dün saat 17,45 de Kurtuluftan 

Beyazıda aıitmekte olan 203 numa 
ralı tramvay arabası Sirkeeide yol 
dan çıkarak kaldırıma kadar ıit· 
mittir. Bereket versin l:i, o eına
da kaldırımdan ıidenler tramva • 
yın Üzerlerine geldiğini görerek 
kaçmıılar Ye bir kua olmam•,tbr • 

etmek için bir takım temayüller na rağmen, silahlarını bırakmak imalathaneleri "folf / 
mevcut olduğunu açıkça göster • istememelerine hamleylemekte ve BERLlN, 17 (A. A.) - _.sı ~ 
mektedir. Cenevrenin yalnız ıilih nümunele· janımdan: Cenevre buhr_., ~ 

Mösyö Fon Papen, bu husus rinin birleştirilmesini müzakere e· kında mütalealarda bulutl ,,,, . 
hakkında aıatıdaki izahatı Yer • derek harp levazımımn eksiltilme• mahafil, Almanyanın b~.,rf fi"_, 
mittir: ıi meselesini müzakere etmemeıi· müzakereler eınaıı~da Y bıJl.,.,-t1 

Almanyaya kartı bir takım mü· ni de ayni sebeple izah eylemekte· kuk müıavab talebınde h,:~ 
eyyideler tatbikine kalkıtılmuı a• dir. olduğunu ve onun bu b~ııt 

leyhinde bulundum. Buıün ıunu Alzas-Lorende Almanla- kinunuevel 1932 itilifınıııloJ'cl" 
ilive edeyim ki bazı devletler Ha· maddesinin tanınıakta bO I 
riciye Nazırlarının, bu kabil pro. nn artık gözü yok ınu? nu hatırlatmaktadır. • , ~ 
Jeleri, eauen ıerıin olan vuiyeti &erlin, 17 - Mattino ıQateli, Askeri ıiıtemlerin bit~! 
daha ziyade -rahimlettirecek ma • M&y& Fon Papenin bir müllkab· lndmasmı mütemadi,.O 
hiyettedir, Almanlarm bu noktayı m nepetımekteclir. Mumaileyh, Al.ı mek ve ıilihları bıraıor
ehemmiyetle kaydetmeleri maya • maDJ&Cla ialtanatm iadesi müm • ıile diğer memleketlerill 
fık olur. Almanyacla htlôm olmak idin oldutuna taylemiıtir. kadar dolu olan im ali~ ........... 
tehdidini aneden tahripkar ıulh. M&;ri Fon Papen, Alm2nyamn Almanyanm bot .;111 k ~ 
çulak teWdritine kartı yapılan eulhcuyane ni:retlerinden bahıet· kartı kar111• ıetıreCe ....... _ _. 
ıaüc&cleleain harbı hazırl...,ak ye- mif, AllU - Loren meaeleıini ta· levazımı metele•ind~ 
Ja harpcuJ&ll& temayüller be.ele-- mamen halledilmit tellldri etmek· mek için her fe)'i 1 . 
mek demek olamıyacaiım da izah te olduğunU ve Almanyamn Le • takip edilen ~i~ 
etmiye çalı9t1111. Bir millet ııfatile biatana ve AvuatutJaya kartı bir kılmaaı ana erllİ 1it 
bizi ihata eden t•blikelere maka • etna taarruz fikri beslememekte yı aakeri ıbt.W 

ld ·1 · • kulmaaı meaelesind• vemet edecek ıurette dahili ruhi o uğunu ı ive etmıtbr. 
ha1atımızı tenaik etmek iıti7orm. Mumaileyh, Almanyayı mah • meaaiıini •1 
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ISLAHAT ta~~:fır~~:şeyin 
ris_lıı.kıneesveslaefımiıb. daehr-- Bir toplanh kesici 1·nhı·sarlar Dünkü .~~~~~! Maarif Vekaletinin fay dalı bir kararmı 

sınd B F okuduk. Vekalet, netriyatı h:ma-

...... e toplanıyor alkan Ticaret ınncı, hamurkir, Amerikalı he et ye maksadile yeni çıkan kıymetli 
ut 1':::.:arüllünunun •• ıah• v• odası Istanbulda hamal mahkemede y. ••erıerd•n muayyen mıkıarda "'1ııılaıı ~t'~n kurulması faaliyeti raporunu Verdi ı~tın alacakmış .. Bunun için bütçe 

İlltikal ı ı &ren tekrar Ankara • F k l ... d b l "8" 1 b • ııne kırk bin lira tahıisat koymUf. ı.u..iıı L ed-k ve Maarif veki· ev a a e ir top anb oy, e ır şey yapacak M .. .. 1 Sabn alınacak eserler mektep ve 
• • f~arları beklenecektir. yapmak üzeredir I olsam lstanbulda zengin u~ehass~~lar umum. mu- me.mleket kütüphanelerine tevzi 

tadiı-~dulte~er ısl.abat etrafında Balkan Ticaret odaıı umumi 
1 

mi yok?" durle muzakere edıyor edılecekmiı. tı, .... "'hi:, eıı •.•tenılen mütaleala· mecliıi 22 mayııtan 27 mayısa ka J Geçen 1ene kinunuevvelinin be- inhisar idarelerinde yapılacak eld Bu d7rar). tatbika batlanuıca, 
ler, ı.,, p • halınde teıbit elmit . dar deva~ etm~ üzere lıtanbul • ı tinci akpmı, lıtinyeden Emirgi.na ıslahat etrafında tetkikler yapma· .. • •_'ece faydalannı ıayıp tiilfibı\lla r:~eler dün toplanan Da • da fevkalade bır toplantı yapa •

1 
gelen, Bebekte bir fırında tabla· lan için davet edilmit olan Ame- d?~ege hacet görmüyoruz. V .. lıit edilıııi •:-anında okunarak teı· caktır. kir Abdullah ağanın önüne çıka • rikalı müteha111ılar tetkiklerini k~letın, neıriyatı himaye malın· 

~ ile ,.,:;,,r. Bunlar bugünkü pos Bu toplantıda odaya aza olan ! rak, ıöiıüne tabanca dayayıp dört ikmal etmiılerdir. d.ıl• verdiği bu karar, hiç ıüpbe-tlır. raya gönderilecekler • memleketlerden dörder murabbaı lira paruını ve gü.müt saatini zor· Mr. Vallas Klark"ın riyaıe- ıız m.•~l~p ve me.:ııleket lıütüpha· 
&.a it'L hazır bulunacaktır. la almaktan ıuçlu fırıncı Ahmet tinde bulunan Amerikalı heyet nelerı ıçın çok yemiı verici ola • 

llbL_. •uar) b B lk t' d 'd h H d' h y··ı·· 1 h' · caktır Maarif V k· ı · · L-;atili "6 ~ ~tün Darülfünun a an ıcarel o asının ı are e am ı, amurki.r Rıza ve hamal u un n ısar ıdareıi itlerinin 
11 

• .' • a etının, haaı • 
q IÇİııde Yiik bır heyecan ve ali. yeti bu huıuıta hazırlıkta bulun • Ahmedin mevkuf olmıyarak mu • lahı hakkında dütündüklerini bir lan kıtapların muayyen bir mık"loıiı; ~al~nmaktadır. fakül mak ve ruznameyi teıbit etmek hakemelerine dün Jstanbul Ağır raporda teıbit etmiıler ve inhisar· tarını, muntazam bir tekilde satın 
~ ...:ı•n teYlerden bir iki için dün öğleden sonra ticaret oda· ceza mahkemeıinde batlanmıtltt. lar Umum müdürlüiüne vermit" alı".81': he"'. müellifleri, hem de ~ lllaım, ltiiimiz için bunları ıı ıalonunda bir toplantı yapmıı • Davacı, mahkemede yoktu. O- lerdir. Müteha11ıılar iki günden • tabılerı letvık edecektir. ~-.. &örmüyoruz. Yalnız tır. kunan arzuhalında, "Emirıiina 1 .. beri umum müdür Hiilnü Beyin Ancak, bu karann ufak bir aa-
~ &rasında en çok aliika u· Toplantıda mecliıin içtimıwıa lirken, jandarma kulübeıi cinnn· yanı~da toplanarak bu rapor üze- ran~ ıöz önüne ıetiriyoruz: Ki· 
~h eıı çok heyecaaı ve mü· ait ~ütü". ~eıeleler ıörütülerek da, köprü üzerinde, üç kiti kartı • rinde Hüınü Beyle müzakereler· ~P fıyatlannın, bilhusa •ekile • 
'ioliı; ...:;!beden cihet "müder- leıbıt edılmıt ve ruznamede hazır ma çıktı. içlerinden biri ıöğlüme de bulunmaktadırlar. t~n muhakkak salın alacalı kitap ~· ~ bahııinde toplanmak lanmııtır. pitlo• dayadı. Paramı çıkarmamı Müılıirat ve Taz inhisarlanna fıyatlanmn, ihtikar derecuinde 
ıo ~ olduğu üzere bu ba· Ruzname dün akpm ali.kadar ııöyledi, beni ölümle tehdit etti. dair raporlar da bir haftaya ka- yübelm01i çok akla yalımdır. 

lo "'1~ beri ..... n münaka. memleketlere gönderilmiıtir. Mu· Üzerimde dört lira para .,...dı. dar. mütelu011ıılar tarafından, in· Vekalet, buıüne kadar, bazı ki· 
" lıtht • ..., Darülfünuna hu· rabbasların önümüzdeki cumarte • Bunu aldılar. Bundan baıka, ııü • hisarlar Umumi müdürlüğüne .,. • tapları salın alıyordu. Bu keyfi· 
~ ,"'meıi liizım ıelen mü· ıi ıününden itibaren tehrimize ıel müt saatimi de alarak, hana kimse rilecektir. yet, kitaplarını Maarife ıatamıya· "'°' :: hariçıe avukatlık ıibi, meıi beklenmektedir. ye bir t•Y ııöylemememi, ııöylenem Umumi müdürlük ve inhisarlar cak olan bir çok müellifleri açık• 
~ iıle,.ı a

7
ene •• tedaori etmek p tatlı canımdan olacağımı bildirdi- vekileti bu raporlar üzerinde ta bıraktı. Bazı tabiler, muharri· 

~~mamaları ileriye olonya sefirinin cenazesi ler., diyordu. tetkiklerde bulunacak ve mütehaa- re: "Kitabmızın velıilet tarafın-
~ idd~ır. Bir lııaım müderi· lı•İçre elçisi M. Henri Martin Suçlular, sorııuya çekildiler • .Ah 111lann inhiııarlann ulalu üze- dan satın alınacağına dair bir ki• 
"' ııo;ı.ı ~ elin ~te it P~ sefirinin cenaze merui- met Hamdi, böyle bir fOYden ha· rinde JIÖllerdikleri tedbirlerin tat· ilıt ıetiriniz, eserinizi öyle bua· 
ı.. '-ıııı bir ~·1- DariilfWlllll • mınde halunmak üzere Ankaraya beri olmadığını, e1&1en davacının biki hakkında kararlar verilecek • hm,. demete kadar vanıutlardı. '"it~ ıl0n . yapmalarına im . gitmittir. da keadiıini iJice teıhis edemedi· tir. Maarif V eliletinin kitap satıa ~Ilı batlı Avrupa da- . tini söyledi, ili•e etti: almuı, satın alınacak kitaplara 
I·' ada ıuul ... kaide Asri mezarlık - Üzerinde lopu topu dört lira Kalkan balıgıv ~:!::~k fiyat konmuına sebebiyet 

it il\.....: ~~i. müderrisleri varmıf. Eğer, karmanyola yapa· haricı ıılerle al&kuı· , • c:ak olıam, böyle fakir adamı mı Okk ~esap meydandadır. Bir kitap 
~~~1.ii~.._--~lıariçten it sör Şıılıdı; ~50 dön1'm g~niş- ıeçerim? Koca lıtanbulda zenıin ası yirmi kuruşa tabıe meıeli. 300 liraya mal olu-
~ D ~ layılacak mü • liğinde olacak adam bulamaz auymı? ıı.n. !>öyle kadar düştü yor deiil mi? Kitapçı ı,... teYdon 
i~l'Jiı &ıiilfünunda d · · ş· ı itlerle metiul delilim, l>u hadi··· ı evvel, masrafını kurtarmak ül· ıı_ •asfı., . aımı ıt ide yapılacak asri mezarlı· - ıtanbulda iki ııündenheri mü • k" 

..... le IOıı ~tedır. it· ğın ikiyüz elli dönüm ıenitliğinde yi yapmadım!. hİın bir kalkan balıiı bolluiu var- uııünü ıödüyor ve kitaba elli ~~Z~e tete~~ıyet em~~~." olmuı kararlattırılınııtır. Şimdi Suçlulardan Rıza ve Ahmet le dır. kurut fiyat koyacak yerd:. lOO 

111 

~~ar alımı yuru· bu sahaya kıymet takdir edilmek· inkir elınitler, mahkeme, ,.Jıitle· Karadeniz sahilinden de son kurut koyuyor, üç yüz taneıini 
•e Fen fakül.' Ed~~iyat. J. tedir. Belediye ile emlaki milliye rin çajjrılmuı için. muhakemeyi ııünlerde mühİın kalkan balığı ıel· maarife ıatıp paruım alıyor. Ge

bu idd' .. tel~nnın pro - araıında satıı muameleıi bitince 21 haziran çarpnma ıünü saat on mektedir. Dün kalkan 20 kuru- ri kalan kitaplar safi kira kalı-ıa uzer d " .. buçuia bırakmıtlır· ~ yor. leııain d'I ın e. yuru- mezarlığın teıiıine batlanacaktır. kadar satılmıtlır· B . tıı fak" e ~ mektedır. Bu E k • l Buna mukabil diler balık fiat· unun için, Maarif vekileti, 

d

u .. lt·ea·ı müderrislerin Otomobı·ııer çarpışh eza omısyoncu uğu 1 . 'k' d be . s .. atıln alacaiı kitaplara, maddi de-degw ·ı • k k 1 w erı ı ı ıün en rı çok yükselmit· lll~,a.. ..... ı·ı. uç aaa. ten. fazla ol. ı eroın aça çı ıgı t' B"lh k .._ 1 ger erinden fazla para vermek ia. ~ Ilı il Dün Sultan hamamında deri ta· E lk' ak k ır • ı &il& uru oa ıklardan, çi· t 
1
. D_ ... ,! ua ımhk edebil· vve ı tam ecza omisyon- f 1 h ememe ı, netriyatı himaye eder• ~ ... u-·d ciri Kavukyanın ••hı'p v M b t l w l ak roz aza i r•,. edildig"ı' ı'çı'n betı' k 

lb._ , • - e iatemektedir. - e a mu cu uguy a uğratm ta olan iki kar be -s- en, kitaplara fahit fiyat konul· ~ le.... en k Efendinin toför olduou otomobil, d · k 1 t kuruta kadar pek pahahlat • "iıı . ~..., ÇO ali.kadar ol • • •tın eroin kaça çı ığı yaptığı ha· ma11m da menetmelidir. 
•- ..._ ... en H··'-.. L Mehmet Süreyya Efendı'nı'n ı'dare be ı d h 1 'h mıttır. Ei .. -. ~ .. --~ fak. ültesi· r a ınmıto er a yazı anelerin- er vekalet tarafmdan sabn 
'-. ~ .... ..J~uderrıslerın hariç· ettiği otomobil ile çarpıımıt ve her de arattırma yapılmıttır. Neticede E h alınacak kitaplann maliyet ~ 

... lla. .. .ıı~ 111& &-L iki Otomobil kırılmıttJr. 15 • b' sna n esnaf cemiyet• 1 n-ı.._ _-....,.Od' •a -ip etmeleri· tıte eroin ile ır miktar afyon yat an kontrol edilmeden, iıteni· ....:-.ı ~ ılıa .. i teklinde pro- bulunmuıtur. !erine kaydı l~n fiyat veriline, bir kurutluk 
~·,.ı~~ ileriye attığı ri· 100 kilo kaçak şarap Moiz Bahar ve Serıan Bahar İl· lııtanbuldaki bütün-fm .. - kıtaba, yüz lnınıt konmağa bat-
'.:. ""1ıe ~ır. Edebiyat fa· Dün Cibalide Liıorun ıirke de· mindeki kardetler yakalanarak naf cemiyetlerine kaydolmalan i· landıiını da ıörm-iz imkAnlUI 
~ Eu.,.. :~erinden bir zat posunda inhisar idareıi memurla· adliyeye teslİın edilmiılerdir. çin enelce bir müddet ilin edil· değildir. 

..._ ~ lliJı..;.. etle aleyhtar ol· rı tarafmdan arattırma yapılmıı ve mit, fakat bu müddet nihayetinde 
'._l!iıi de ~ Ye d-iftir ki: iki damacana ile bir fıçı içinde .. V A K J T "'! bir çok eınafın ıikiyeti üzerine G•l•bl••raı t.hklk•b 

Sellml izzet 

h~ ...... ~bfra ı._buıbır onu da bir! Ha- 100 kilo kaçak tarap ve biraz da müddet temdit edilmitti. "ftb~ q edi}d k ak OUndellk, Slyaal Oueı. ,_~ı.~· llöl'I ilden sonra ony bulunmuıtur. Dükinda ı.tanbul ...._,. C&ddUI. v.ucrr """" Temdit edilen bu müddette ha· 
bııı oı;:'· llö el 'le)' olamaz ve ol- bulunan Apoıtol oilu Pandel ya • Telefon Numorolorı ziranın birinci ııünü biteceği için 
lııııtı._ -U,.. : e bir müsaade ka- kalamnııtır. Yam """ ..,., ... , 2'371 lıtanbul esnaf cemiyetleri birliii 
r....ı.u....,. ILd __ Yrıca k ---~- idare teıetoau : 2•3Te b .. ....., ... _ ontrol me· • ütün esnaflar~ bir -im ıönd .. 
't aıe·1'~iide~~ı ek.ıa.zım gele. Yenı Fransız ataşemiliteri .. .,,.. .....,, ,....,.,, - .,ıum rerek müddetin bitmekte olduğu. 
)ttla..!~" •&1e er hızım fik · · F Poeta kutuau No. " h be · ka d d'l ~ •• ile d nmız· rama elçiliii alafemiliteri mi· Abone nu a r yermıt "° y e ı mi • bedelleri: ~YdoJ e •tibba cemi- ralay Saron biikUmeti tarafından yenlerden ceza almacaimı bildir· 

1' U!ımalıdırlar.,, tekaüde sevkedilmiı, yerine kay· ...,"'' mittir. l'aı._. •L~ • 1 makam M · d c ı aylık Öirendiiimize göre kayit ve tes 
>t ,.~ İt;:_~ 1§ eri aurıce e ourson de ~·ilci e-~-~ .. inde bı"r malı'· la Villeneuve tayin editmittir. 

3 aylık cil edilmeyen esnaf hakkında za· 

'l'Qrklye l:eaetıl 

uoo l(r. 2700 Kr. 
'iMi • HMI • 

~ 
1 

--lifetti Yeni alafemililer meıhur Fran· 1 ..,,. bıt tutularak ticaret odası mecli. 

:"'Od' ""ıı ı.tlcilııı, tinden mü· ıız cenerali Kont de Counon'un 118n Ucrotıorl • ıine Yerilecektir. t>ıı.._lr:. ta devam •l· oğludur. Uzun müddet Fransa! rıeut lllnlann llb ...., .......... _.,_ Eldeki niumnameye ıöre kay. 

tOO • 800 • 
15CI • aoo 

~~~WQcii&i-· d · m1 ao ku ·-- ......... d d'l 1 l' L .. _l&e · or ulannda hı' t tm' S nıt.... _., Uk aablfede uo e ı meyen ere on ıra ceza verı'le· 
' lôre d" zme e ıt, uri· 

" 

. ._re· . ort numa- y d bul kuru .. kadar çıkar. cektir. 
Ilı Sa e e unmut, mütareke esnasın· La.-- .. Le racettı'n Be d d I Büyük, fazla. devamlı illa -e-• .. - alt 

""- --.. ~.._, __ ,. Y· a a stanbuldaki Fr• ... •• fev· • ~-.. ";'~ .. • -...,. azaa Be - ayn teazlllt vardır. 
\ıı._~~ 't&zife . 1 • kali.de komiseri ceneral Gelle'nin Re9ml u&nlarıa bir •tın ıo kUJ'llftar. 

~. &.. ~ Jc.,İtleri lenn~ niha • askeri muavinliğini yapmıttır. 
~!lita.rı. -. t:rk~ olun· Miralay Saron memleketimiz· 
.. IJe "'• onusyon • d.e uzun müdcJet bulunmut, kendi· 
.._ .......... _ .'oleri ~ a-::,a: ııni herke1e se•dirımit bir zattı. ! 

Türkiyeden aynlmuı teessürle ! 
brtılanmqbr. l 

KUcOk lllnl•r : 
Bir detuı 30 iki defuı :ıo Uç defua ~ 

dört •leCuı 711 ve na defHı 100 kuruttur. 
Uc aylık ili.il Yerenlerin bir def.. meeaa· 
nendir Dl\rt atın r:~~n lllnlann ruı.t 

•tırlan bel kuruttu beap edilir. 
~ ~ 

iki ltalyan denizalh 
gemisi geliyor 

Triteıko ve Delfino isimlerinde 
iki ltalyan denizaltı gemisi cu· 
martesi ıabahı limanımıza ıelecek 
ve erteıi ıabab Karadenize ıreçe • 
cektir. 

G~l~tasaray lisesinde itetn el 
çektınlen memurlara ait tahkikat 
evrakmın viliyet idare heyetince 
te~ikine batlanmııtı. Ojrenditi • 
mız~ göre idare heyetinin aJD'Ciıtı 
komısyon buıünlerde mektelte ıi· 
derek üç senelik hesaplan te • 

~athyacaktır. Vilayet idare hey 
tı bu komisyonun raporunu ald 
~n sonra tahkikatı intaç ecl~
tır .·Bu itibarla tahkikabn kıaa bir 
zamanda neticelendirilemiye • 
ceği tahmin olunmaktadır. 

1"'
111

""''1's"·v;i"'"E;;ıkı VAKiT .......................................... ,.,.... _____ _. 
18 M•ı• 19t8 

• - Avuıturya lmparater " llllplınte
rlfeal laauratmm .. ,...... lsUkl..ılyeel illa 
bazırlık1ar devam etmektedir. hWdııale ,_. 

mi ve b......a mekteplertmlsbl de lttlrül 
&ekarrtlr eımlt leap eten prosram ... -. 
delllwar mekltlp mldarlerille tMUt ..U
mlftlr • 

• - , .......... ,.... ... 19111d&-
Unden IODra Jlollnllderla ..... •h• 
kartı fulJ)"f'tl ıneaallmekrlnl lılr Dl .... 

tetdlt ettnderl ber taranu ~. 
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Blllllllllll mnımını :ı:ııeııııınıııııııııınnımilHııınıın:ııııııııllilllllliJııııın:!ıl!!lı 

Ik tıs adi Haberler 
-= 

nı:ıu ııııı:ı:ı •• ııııım .ıt:m:ı::r.ııııııııı:ı:: ı;ııır.n;ııu;;r.ıı lll!nn . ıııımııı:ıııı1 ııı mııı nııır.ı•ır. ıııımııı m ııımu •ııı ~ 

lVlemleketlerin itha ita 
koyduk arı takayidat 

(:<ISA !!ABERLER )' 

Sıvas - Erzurum hattı 
ANKARA, 17 - Sıvas • Erzu • 

rum hattı ile Malatya birleşme hat 
ı tının insası hakkında meclise veri· 
1 • 

Sıraservilerde Nazıf Bey apar • 
hmanında kapıcı Yusuf efendinin 
bir kızı oturmaktadır. Yusuf efen· 

len layiha Nafıa ve Bütçe encü - dinin kızının ısmı Münziredir. 

Pe:şerr. be 
18 Mayıs 

23 l\.uhaırem 
<.tın dcıj!uşu 

<:un ı :ıtışı 

~.ıbah nıırn,tzı 

O~lc ıınnıazı 
hlodı nanıaı.ı 

4 10 

192~ 

H!O 

1 .ıu 
menlerinde tetkik edilerek heyeti Münzire Hanım bundan bir kaç 
umumiyeye sevkolunrnu~tur. Büt • sene evvel Kadir Efendi isminde 

lhrac&t ofisi, başlıca memleket-\ yit edilmi§tir. çe encümeninin mazhatasm:la bu 1 biriyle evlenmiştir. Bir müddet 
lerin ithaliita koyduklan tcı.kyidatı Romanya - Bir çok eşyanın it- inşaat hakkında dikkate şayan 1 Kadir Efendi ile Münzire Hanım 
ihtiva eden bir hroşur hazırlamış· hali ticaret ve sanayi nezaretinden mütalealar vardır. iyi geçinmişler, Fakat sonraları a· 

.\kş ın rnm:ıt. 

\'ııı' ıııınıa~· 

1 nı'ak 

16.17 

ı!J.22 

21t1 

\"ılın );CÇcn ı.:lınlerr 

kaldn 
ı. s 

tır. Buna nazaran: almağa bağlıdır. 1 Bütçe enzümcni 1933 senesinde raları açılmıştır. -~ ----(ı 
HA YA - ı eşlll,oy nskerl rss' uıı JI 

Almanya - Bazı tahdidat vaz- Norveç - Gümrük rusumu tez· hat üzerinde az çok işe filen baş- Münzire Hamın, Kadir Efendi • 
etmiş ise de ihracat maddelerimizi yit edilmiştir. lamak iç.in fenni ve rr.ali imkanla· ye arada sırada iyi bakmadığını 
alakadar etmemektedir. Litvanya _ Bir çok e~ya için rm hazır!anma~ını mümkün gör· söylemiş, Kadir Efendi de kendi· 

:llnden w•rilen malf.lmnta gure, bltg' 
ı,ı!'lmen b:ılutlu '_, sahin uı::ıc:ıktır· ı' 

•' Dilnkll sıeııklık en fıızlu ıs, ı>n 

Arabistan - Tahdidat yokt':.ır. gümrük rusumu tezyit edlimiştir. müş ve layihadaki fıkrayı 1933 se sinden daha iyi kimsenin evine 
Arjantin - Gümrük rüsumunu nesinden itibaren en çok 8 sene bakmadıg~ mı iddia etmi«tir. Bu 

"dl 
rece, hıı\"n tıız.)ikl ;ao muımetre 1 

• 

Kıbrıs - Tahdidat yoktur. ~ 
umumiyetle tezyit etmi~tir. şeklinde tadile lüzum görmüştür. karşılıklı iddialar hazan kavgaya 

Macaristan - Bir çok eşya için B ·-
Arnavutluk - Serbesttir. Milano sergisi kadar dayanmıştır. Nihayet bun - ugun 

müsaade lazımdır. Bizi alakadar ı s ı A ili u l.ı t d 
Avusturya - Bir çok e;.ya için dan bir müddet evvel de ardı ar • · · w· eden!er §Unlardır: Kuru indr, fın· Mili'ı.no, 11 mayıs - llk defa o- 18 dt>n ı~.~ıı l•.ı •lar Grunıotun. 

giimrük rusumu tezyit edilmiştir. dık, meyva, hah. )arak 919 da açılan ve 0 zaman • kası kesilmiyen bu kavgalardan 19 kadar Frıını;n:ra ders (ill•rlcıı1i~lc~ 
Bir çok mevaddın ithali memnu • l • dolayı ayrılmayı kurmuslar mah· d;ın ıv,ı:; kadar Afaturka ı>a:ı t:-.'t·b~o 

Portekiz - Gümrük ta~·ifesi o/o c anoeri tam 14 defa tekrar edilen k - ' 1 hmall H.ıkkı llry). 19,t.> teıı zo, 
dur, çoklarının ithali i::e müsaade beyne:milel Milano sergisi bu sene emeye müracaat etmi!lerdir. Bir ı Saz (tllkii ilanım). 20,30 dan 2ı.s0.~ 
l w b d. B ı d b" 20 tezyit edilmiştir. !thalat tnhdit f hk ı· a maga va este ır. un ar an ı · her zamankinden fazla rağbet gör tara tan ma eme deva.m ede dur· ı Tnnburi Hcfik tıcy \'e nrt.ndaşl:ırı. ıl 

zi alnh:adar edenle• taze meyva ve edilmİ§tir. nun D.. K d. Ef d' ·1 22 kadar Gramofon. 22 den ltib3rt'JI .tf' dü ve 15 gün içinde tam 2,500,000 · un gene a ır · en 1 1 e ıu ajansı, Horsa haberleri ,e ı;ıınt -' 

tu .. tu'"ndu"r, Mısır - Yoktur. M·· · H k ı b' ki§i tarafından gezildi. unzıre anım ·arşı aşmış; ıraz ANKA n \ s,~ 
Amerika - Yoktur. Suı·iye \'e Lübnan - Y o~·~tur. T b ağız münakaşası yapmıslardır. Bu 12,so - ıS,80 Orıımnton. ıs - ~ 
B 1 

·k A l dd l ra zon transit yolu .. k l d . • ı ınturka s:12:. 1s.<1s - 1a,20 ,.,)oıon5" 
e çı a - zot u ma e erin Şili - Yoktur. muna aşa ar a kendıni h:tamıyan rl (Cdip Bey tnrafındn.n). 19,20 ~ 

ithali memnudur. Tereyağ, et, po· Yugoslavya _ Tahdidat yok· Trabzon • İran transit ticareti Kadir Efendi Münzire Hanımı Alnturkıı s:ır~ 20.10 - Aj:ıns tıJtıt' 
tin ithali tahdit edilmicı.t:r. Balık son günler zarfında inkişı:.fa ha§ • dövmu··,tür. Mu··nz1·ı·e Hanım zabı- 1 h:ı.vıı tmp 

1
"

1
• 

Y tur. lnhisardaki tuz, tütün, sigaı·a l Y 

k 
· ' 'd' 1 ki amışhr. lrandan deve kafileleri " YANA (5

1811 m.ı Ji 
onten1ana tallı ır. pe i eşya it· kağıdı, petrol, benzin gibi e§yanm taya müracaat ettiğinden Kadir t2,80 J\oııser _ ıuo Konsı>r - , 

hali için müsaade almak lazımdır. ithalJeri memnudur. gelmektedir. Ecnebi ticarethane • Efendi hakkında takibata başlan· - :om Konser - 22 Orke-.tra ı.cn"'cr,,.... 
Brezilya - Gümrük rusumu tez ler bu yol üzerinde iş faaliyetine Koııt;ı>r .. 

. d I . Yunanistan - İlhalat kontenja- giri§mişlerdir. İn!!iliz, Alman, 1- mı~hr. LE t P z t G (889.6 m.) 1s 
yıt e i miştır. b'd' K" "k b k k .. ı>:.. Fenerde oturan Ahmet isminde 7,15 .Jlmnnstlk - 7.&.> lions<'r - 1• na ta ı ır. uçu ve üyü asan- t · l · b · d ~ aı • Bulgaristan - Sanayıa mahsus ,r- ran acır erı una tıcaret o asın • biri evvelki gün kahvede oyun oy· - ıı~.to Konser - 17 Kons<'r - ,. . 

d dd 1 
lık ha}"'anlar, kümes hayvanları, dan hu yol hakkında malumat 1•8• siki - 22.ss rıyano - 2s,so ıısllt"r' 

İpti ai ma e eri gümrük rusumu namıya dalmıştır. Oyun esnasında n 
1 

yumurta, mangal kömürü, odun, tem işlerdir. B Kıt E ı;; (S!H,2 m.ı ~ııl: 
tezyit edi miştir. Bir çok e'yamn k b h dalgınlıkla 90 lirasını masanın üs- ıs Pilli• - t4,t .'i Plftk - ıs -: . .; ~ ·uru se ze, za ire, taze balık, la· s l d R d ~~ ıv ithali milli bankanın müsadesine on zaman ar a usya an yapı tüne bırakmıştır. Kirkor isminde 20·40 

Pl!lk -
21

•
411 Kı-rruın -

22
' 

b
'd' B 1 d b lcerda,, çiroz, taze meyva ve diğer lan lran transit ticaretinin Trab- n o!\! A (441,2 m.ı 

ta ı ır. un ar an izi alakadar b y b ka açıkgöz biri 90 lirayı kapıp kaç- 20,10 Uııber - 21,1:; 

d dd 1 ı d 
azı eıya unan an sının mü • zon yoluna döneceg~ i anlaı:.ılmak - - n ., ı 

e en ma c er şun ar ır: :1adesile ve o/o 100 Yunan mahsuli· tadır. :r mak istemiıtir. Suçl.u yakalanmı§. ıınıı; - ... 8,55 ıabıır . l .,ı 
Her nevi balık, her nevi kereste, 

8 11 
n AP Eş T E <

115
o.5 rn. 1s.r . le takas yapılmak şartile ithal edi- tır. 7,15 Jlmnaııtı!< - 13 1\tusıı.ı - .. ,.ı' 

taşlar, ha'".ryar, ham deri, ham ipek, lir. M. Troçkı· ı·stı·yor § Fındıklıda Miralay çıkmaz so· gan musikisi - 18,30 Kon11er - ~ 
ham yün, kıl, pamuk ve mamulatı- kağında oturan Arsak Efendinin kıı tra konseri. ' 

d Fındık hakkında istatı·stı·k ".\ n °" .\ cıu2 m.ı ı.P ır. kızı Arseniğin 520 kuruşunu ayni 1s,10 Pllk - 1s.s:; Konııer - / 

Fı·ansa ve Cezayir - ithalat ihracat ofisi memleketimizin Fakat İngiltere onun evde şoför Bahaettin çaldığından lftl• - 18 l'l!\k - 19 namı - 2! " 

kontenjana tabidir. Paraları kıy • oa,Iıca ihracat maddesinden biri gelmesini istemiyor yakalanmıştır. 22
•
30 Mıısıkı - ~~,7;

11

• 
metten düşen memleketler için hu· olan fındığın; ihraç iskelelerinden Londradan gelen haberlere gÖ· § Sarıgüzelde Melek Hanım is· 1 s TAN 8 u L _ ,t 
ausi gümrük rusumu vardır. 1932-1933 mevsiminde ne miktar re, Troçki, lngilterede bir seyahat minde bir kadın taşla Bürhanettin 18 deıı ID kadnr Gramofon. 19 il" J 

Ç~koslavakya- 1htiyacah kat'i· sahlciığını gösteren bir istatistik yapmak üzere müracaatta bulun • isminde 3 yaşında bir çocuğun ba- ıl3r Alaturka mz. (U.eınııı .!"'l~nzl #. f 1..-ııdıışlan). 20 den 20,SO kııdnr sııı _I 
yeden olmıyan eşya için ·müsaade hazırlamıştır. Bu istatistiğe göre muştur. şını yarmıştır. Melek Hanım hak- ilanım). 20.so da.n 21,80 kn®r ıuııı;. 
istihsali lazımdır. Sun'i ipek kon· mevıim başından itibaren, Gire- lngilter müstakil amele partisi kında zabıta tahkikata başlamış • heyeti. 21,so dan 22 Gramofon. ız · b b:ıren Anadolu Aj::ı.nsı, ve saat a~·or" 
ten1ana ta idir. Fındık ve incirle· aun, Trabzon, Ordu iskelelerinden tarafından İngiliz hükumeti nez - tır. A .s KARA (lUS m.) )f.t! 

rimizin bu memlekete ithali bir 14,179 ton iç fındık ve 1,820 ton dinde, bu müracaatın kabulü için §Taksimde bir erkeği bir ka- 12.so - ıs.so Gramofon. ıs,.._. ~ 
kayde tabi değildir ve dövizleri da kabuklu fındık ihrar edilmi~tir. teşebbüste bulunmu~, fakat, Dahi- dm dövmüştür. Dayak yiyen ada • laturl•B sa7.. lMS - lD.20 Kt>mllll ,,,, ,J -:r ~ (T.lnem 7.ı-kl Bey tarafından). 111.ı~r" 
verilrne.:tedir. Bir çok eşyanın it.' 4

1
630

1
628 lira kıymetinde olan bu liye neazreti, Troçkinin, İngiltere mm ismi Leondur. Döven kadı· ırrıınsızca. ders. 19,50 _ 20,10 

hali iç'n müsaade almak lazımdır. fındıklardan en fazla Almanya ile, toprağına ayak basmak müsaadesi 'ı nın ismi Yudadır. Araları bir müd :.ıo.ıo - Ajans hııbcrleri. ~ 
D · l B' k ltalyaya ıatılmıştır. Dı'g~er mu""hı·m istegwini, sebep go"stermekaı·zı'n, red dettenberi ac_ık bulunan Leonla \' t ı· AN.~ <

518
•
1 

m.) o ı-ıJ anır.ıar :a - ır ço eşyanın it oJ ı·~.:ıo ı•ıAı< - ıs Konıırr - 1'·
1 ~;./ 

hali için döviz komisyonundan i- ihraç memleketleri de Fransa, A- detmiştir. Yuda evvelki gün karşılaşınca bir- Jfl,40 ı•ı:lk _ ı7,t5 Kons~r - ıo" 
zin almak lazımdır. Bir çok e•ya· merika, Hollanda, İngiltere, Mı· denbire aralarında münakaşa çık· 21,10 Komedi - 28.15 Danıı. f 

:r d y LF.lPZlG (S89,G m.) ı' 
nın ithali, döviz müıadesi almağa sır, ve ikinci derecede de Avustur· B Q R S A mış ve münakaşa neticesin e u- 7,15 Jimnastik_ ;,s.; Konst''""' 

vabestedir. Bunlardan bizi alaka • ya, Belçika, Bulgaristan, Dani • da Leonu dövmüştür. ser - l7 Konser - 2s,o:s .Mu~ııd' 
d d h l d (B 1 k F·ı· · 1 [H' 1 d ld Bakırköy de Cümhuriyet cadde- 8 OK RE s (S9l,~ m.) -;.o~"' ar e en a ı ır. öy e bir müsa· mar a, ı ıstın, sveç, Nsviçre, Le ıza ann a yı ız işareti olanlar üzer· 13 Pl!ik _. 14•15 rııık _ ıs ~o~ 
adaye tabi tutulmıyan eşyanın lis- histan, Mısır, Romanya, Suriyedir. !erinde 17 ı\Ja~ ısta muamele olanlardır] sinde tütün.:ü Kavantm dükkanı • 19,15 Konser _ 20,40 Pl!lk - ı1 • 
tes.i ofisiten alınabilir.) Rakkamlar kap:ınış fiyatlannı gfüterir na sabıkalı Öme;le, Saim girmiş; 

Muallimler birliğinin tazim Nukut (Satış) öteberi aşırmak istemiştir. Fakat 

nik lrnnscr - 22,1:> l{nnscr. 
R O lU A (4H,2 m.) 

Polonya ve Danzing - Bir çok 
maddeler için gümrük rusumu tez 
yit edilmiştir. 

Efganistan - Tahdidat yoktur. 
Filistin - Tahdidat yoktur. 
Flandiya - Bir çok maddeleri 

gümrük ruıumu arttırılmı~tır. 
Hindistan - Gümrük rusumu 

deği§mi§tir. 

lngiltere - Umumi bir gümrük 
tarifesi konmuıtur. 

İran - Harici ticaret inhigara 
tabidir. 

ispanya - Mevcut itilaf muci • 
hince İspanyaya vaki ihracatımı • 
zın dövizlere edilmektedir. 

İsveç - Gümrük rusumu tezyit 
edilmiştir. 

- lsviçre - Bir çok eşyanın 
gümrük rusumu tezyit edilmistir 
ve ithalleri kontenjana tabidir. 
Bunlardan bizi alakadar eden yal 
nız halıdır. 

İtalya - Yüze 15 :=am yapmış· 
tır. 

Japonya - Gümrük rüsumu 
tezyit edilmiştir. Kontenjan tatbi· 
ki tasavvurdur. 

Kanada - Gümrük rusumu tez· 

21 l'lllk - 21,15 ı;-:ırkı -

telgraflarına cevaplar l\urns 1 l\rır ·~ kendileri görülerek yakalanmış • 
•20 ı. Fransıı ı; o,-· • 1 ~ilin Av ~M. _ lardır. 

kon rr - 28,lS Konscr. • ı"' 
B t' DAP EŞTE (5j0,5 ııı·l er ./ ~ 
7,45 Jimnastik - 13,05 Jion"' ,,,e? 

İstanbul Muallimler Birliği yıl· •ı ~tcrlin 711.- •ı Pcwa •~.- § Bakırköyde Cümhuriyet cadde· 
l k k d * 1 llıılar ı .?.·- • ı :\lark .ııı so 

Jlmna!-ıtlk - 18 Çl~ım muslkl!ff -

ı ongresin e toplanan mual· •20 Liret 2~o.- "'ı 7.olııtt 2.ı . -
limler · d' l ki · ·· · k •20 r. Belçika 116 - • ı l'cn::n ı~ -

ın ı e erı uzenne ongre •:.?•> ıırnhrııı H 50 •20 Lcv 22,,0 
riyasetince Reisicümhur Hazretle· •20 lsıiçre ı;20 - *20 

Dinar 54 -
l çcrıone~· 

rine ve Batvekil İsmet Pasa Haz- • 20 
1.na ~4.so ı • ı Altın 

1 
~ • 1 Florin f6.- • ı l\1 ecldiyC' 

ret erile Maarif vekili Reşit Galip •20 l\ıııon Çek 122.- • l B:ınlmoı 

{·aı.-

.~ .. ı.-
22 .-

Beyefendi ye tazim telgrafları çe • 
kilmiştir. 

Çek fiatları (kap. sa. 16) 

Gazi Hazretleri atideki cevap • 
larile muallimleri sevindirmişler· 
dir: 

•Parls 
* T.rındr;ı 
• ,,.y,r~ 

• \lılAnu 
• Briıkscı 

r rı • Aıln.ı c t ZülıtU &y •C'cnı 1 re 
l\Jıı:ıJllml~r birliği l•on,gre reisi *'o(\a 

htnnbııl • .\msıerdarn 

120J 
710-
11:>5-
ll,12l~ 
:t411 iti 

l! 1 80 .5 
2.:sıo
fı82ii

ı.ı:sı 

* Prn~a 
• \.f) an' 
• ,\lııdrlı 
•Hcrlin 
• \inr~O\'a 
•Peşte 
• P u~re• 
• Helıtnıı 

l\lı.skm•;ı 

--

15 61\25 
4.44 -
~ 54 o 
20'114 
4.~-
3.88-

;'1).75 
.ı...~17~ 

1093.50 

Hakkımdaki duygularınıza te • ! - Esham 
,ekkür eder muvaffakıyetler dile· : -----
r ; • Is Hanı.ası 
ım. 1 ı\nadrılı 

nelsTclimhur i ileti 
G:ırl Mu~tafıı l\enıal 1 Sir. llnHIYc: 

'f'rnm\' v 
ismet Pa~a Hazretleri de fU ce· ; l. :;ı;:rırc.ı 

vahı vermitlerdir: Romonıı 

cı !\I) 
24 7J 

4.:l• 
ı.'\ 

4.~ıı 

10,30 
~1.25 

Ferit Zühtu BC'y 
MU31llm1cr birliği kongre rel 1 

lı;tıınbul 

ıslikraz 'ar 

1 Teıkcı, 29 ao 
• <,'irırenc11 \ 1 il tl:5 
• r nrnn llcv ~l.!"O 
~ark llejt :!.40 
ttnlva :.!-
,:.ark nı. ccu t35 
rcıeron IJ.-

TahviJ'er 

Kongreye muvaf fo.kıyetler di -
ler hakkımdaki duygulara teşek
kür ederim efendim. 

lsı dnhlh 119. 1 Elekırlk 
! ırk ı .rollan 2.~o l'rann a' ·4."0 

.n~ıu\nhhade 5~~0 ~;~~;.~ 4,ıı 

Baıt·rnkn 

İsmet 

Giimrüklcı 5 ~:; A l l!!,25 
sn,·dı mah 4 '35 * nadn u 1 44 
Ral!dır ı ı 75 • \nadolu 11 44. -
• ~sk.rl •c - 1 * ı\ . !\!D'll:s~ıı 54,.,5 

~--------·~---------~.J 

sinde oturan Nermin Hanım dün man li01l5l'r - 2l,SO Saz. ı: 
, . A ıt ~o,. A ( 1 ıı2 ırı.> 18 or ~ 

zabıtaya müracaat etmiş, ayni ev· 
de oturan şoför Ahmet tarafın • 
dan dövüldüğünü iddia eylemiş -
tir. 

13,10 Plfıl• ::- 16,S:S Plı\li -;,rııfoııll' 
konser - 19 KonSC'r - 21,15 • 
rr • es• 

Tekaüt nizaınl13~ t~~ 
a ,,.ı ~1 

D b f b k ı Belediye memurlarıfl aı·ııet e agat a ri a arı ··k .,.ı ,s üt nizamnamesi Büyu ıııe ıt 
Debagat fabrikaları için beledi • lisine verilmiştir. Bu işl~cıeıı ~l 

ye tarafından yeni bir talimatna- o!mak üzere AnkaraY"' gS ...,jlı .. ,,. ... 
me hazırlanmasına başlanmı§tır. diye memurin müdür~. 
Bu talimatnameye göre fabrikala· de sehrimize dönrnüştut· 

• l --- , .. rm zemin ltatlarına su giremiye· .ı •· 
1 

- se, ' 
cek, daima yıkanaca!< bir halde ola lsmail Hab•P 1 ~e~ 

1 c:.>k, kirli suları derhal harice ata· konferal1
5 · 5tiği".ı"i1 

ca!t tertil::atı bulunacaktır. Her ta- stan ul a e ele ı- ~' ' 1 1 b H lk vi Reı ~,ı ' 
rafta havanın tazeleştirilmesi için Bugün saat (IS) ısrııttil (~,ı~ 
aletler kon.ıcaktır. Bı.:ndan başka konferans salonunda. d J1 ~l 
f b bı.P Beyefendi taraf.ııı a ...,e' ı.11 
a rika güne; görecek ve içinde k tı) v~et". 
çeşmesi olmıyan müesseseler asga· edebiyatının ıy~~ cektir· 
ri y<'.rım ton tiU alacak birer depo bir konferans verı e 

1 

KiRALIK f..~ 6'' ~~ 
yaptıracaklardır. Ameleye iş elbi- gelebilirA -------:::: sesi, SC\ğlam önlük ve ~u içinde ça-
lışanlara sağlam çizmeler verile • 
cch, eiyinrne, temizlenme, soyun· 
ma yerleri yapt•rılacak içilme!< i· 
çin iyi su bulundurulacaktır. 

ld ı:ı11'll (JJ ,.,,, 
Anlmrn cnddcsinde 1 11ır 

· hrlli '" rtt . ..J sı>fn, bir ınutrnlc, bır . ...,.rıtl ?' 
t •h l'rl"lı ,,. Jj 

ınli reld·•·ıı hl r l•ll 1 ı .p\ 
a.aıı • 

lılrıılıl,tır. t:lrl>trilc, ııu 

bcıılnc murııcaat. 
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3 MAYIS GECESİ .. 
Aşk, Macera, Cinayet Romanı 

-1-
Geceler gebedir 

Nahide bitkin birhaldeydi · yo -
~l . , 
1 

muı, bıtap düşmü§tü. Öğleden 
onra. toprağa. gömülen babasının 
lnezarı b d le aşın an ayrılmış ve ao· 

aklarda . . .... g·d , nereye gıttıgmı, nereye 
d ı eceğini bilmiyerek dolaşmıt 
Urtnuıt D h lenh u... a a hala da, ıssız, 

lab·ıa'.~aranlık sokaklarda, göz a-
ı dıgın .. .. d e yuruyor u. 

t .liayır, bu ba§ına gelen felike -
e ınananıı d B b. .. .d. 1( k Yor u... u ır ruya ı ı. 

b
.or ulu bir rüya görüyordu. Bu 
ır k~b 

h a Ustu. İnanılır §ey değildi 
lı~İ kBunda f ec.i, korkunç bir yan -

ı olacaktı .. 

lın E~ela evine gitmek, kapı açı
nt ~Ya k~dar beklemek, zili çal
i a. ' teknıelemek istedi. Sonra, 
ızetin f . b hu e sı una mani oldu .. Hayır, 

;: ııu Yapamazdı. Üvey annesile 
""~ k lard ardeşi onu kapı dı,arı atmış 
tık ı. Onu tahkir etmişlerdi. Ar -

tıların yanına gidemezdi. 

ti git·e hunun için, yollarda serse-
1 dola§ıyordu. 

d" Saat kaçtı?. Bunu da bilmiyor· .. c·· h · um uriyet meydanından ge-
Serken b 
rtı , a§ını kaldlT'ıp saate bak-

ay1 bile - ,_l · · · l' <lK ına getınnemııtı. 

du "kaim bahçesinin önünde dur
trr: caddenin ortasındaki ağaçla -
.:ı •• altında tahta kanapeleri gör • q"· B· . . 
ctlt hırıne oturdu .. Arhk yürüye -

ali kalmamı§tı. 
niraz s b' ı· 2~di: onrn yanına ır po ıs 

Burad a. ne oturuyorsun?. 
- y oruJdum. 

S. - YoruJd k Ik · · Özij unsa a evıne gıt ... 
Po~·Zatzna, başına dert açanın. 

tııa, kıs. nıenıurunun aesi sertti a
~e:ea ~~ değildi. Nahide kalktı. 
l •• Yu ·· 
\td rumeğe başladı ve aokak-

an b' · a· ırıne saptı. 

'11.1?. '~ate .Nahide nereye gidiyor
~ tı u bılrnediği sokaklarda da
l>o}j~e kadar zaman dolaşacaktı?. 
deltıi4~ernuru ona: "Evine git!,, 
N~ e-..· 1• Bunu söylemesi kolaydı. 
c~ kı Yardı, ne de yardım istiye
k 11tts • ıra,11 esı vardı. Bir gecelik oda 

~er k ili ece parası bile yoktu. 
ra 

l'atıdı. ~artımanın kapısına da -
So.lı!a rede olduğunu anlamıya 
b.. te.}: 
ltl'i.ik b etrafına baktı. Kar§ıda 

~'•rtıd' eyaz boyalı bir evin ka -

kaklla .. ııt Yanan elektrikle gözleri 
~.. l' 1 Ve b· 0 rdil: 3 ırden evin numarasını 

3 3. 
birı 3 numar 1 b. . 
I a~dı, ...,. a 1 ına,muhteşem hır 
ı .J "-Oca- "k' . k ' ~etrıir k ··•an, ı ı genış anat-
~aldar1 1aPısı vardı. Pirinç tok -
vç 'atın .b. . tane gı ı pırıldıyordu. 
ll'lııdi... mernıcr basamak terte-

de Peki ama b 
1!tldıy ' aaamakların birin-

!ey Parir~n neydi?.. Orada bir 
N rdu 

13 ahide · 
u b" Yaklaıı.tı . ~ · 1· b k .4\ ' Uti.ik :r ı ıgı lp a tı. 
Stı l . Çe bir alt d 

ı · Çınde ın çantay ı. 
ler, Yakı.ttı elnıaalar, mücevher -
i\r \' ar, Ziiın .. l 

du, etrafına bakındı. K;mseler 
yoktu. 

Geri döndü. Bu sefer ayağı bir 
şeye çarptı. Mermerlerin üstünde 
bir şey çınladı. Tekrar iğilip bak
tı. Bir anahtardı. Bir kapı anahta
rı. Her halde 33 numaralı evin 
anahtarı olacaktı. Kapıya baktı, 

aklına garip bir ıey geldi. Anahta
rı deliğine soktu. Çevirdi. Kapı a
çıldı. 

Bu garip tesadüfler, Nahidenin 
haleti ruhiyesine uygundu .. 

Asabi bir gülüşle gülümsedi. 
Kapıyı itti, içeri girdi. Fakat bir -
denbire kapı, kendiliğinden ka
pandı. Nahide o zaman, biraz faz
la ileri gitmit olduğunun .farkına 

vardı .. 
-2-

y aşmaklı kadın 
Antre, kapının üstündeki cam

lardan süzülen, dışarının ıtıklarile 
hafii aydınlıktı. Karşıda merdiven 
görünüyordu. Her tarafta derin 
bir sessizlik vardı. Nahide, bu ses
sizlikten ürktü. 

Koca evin içinde herkes uyu .. 
yordu. Nahide, kapıyı açtığına 

pişman olmuştu. Bir tuzağa düt -
tüğünü hissetti. 

Geri dönmek, kaçmak istedi. 
Kapıyı açamadı. Anahtar dıtarda 
kalmıştı. Şimdi nasıl çıkacaktı?. 

Nahide, bilmediği, koca bir ev
de mahpus kalmıştı. 

Öyle yorgundu, ki oturacak bir 
yer aradı. Hiçbir kabahati, suçu 
olmadığından, kimseden de korku. 
su olamazdı. 

Birden sessizlik bir kırbaç tak· 
lamasına benziyen bir sesle yırtıl
dı. Bu ses yakından, birkaç metre 
öteden gelmişti... Nahide kalktı, 
sesin geldiği tarafa yürüdü. Bir 
kapının tokmağını çevirdi. 

Kendini aydınlık bir odada bu
lacağını sanmı§tı. Halbuki girdiği 
oda, zifiri karanlıktı, göz gözü 
görmüyordu. 

Fakat odada biri vardı. 
Biri kımıldıyordu. Kulak kabarttı. 
Dinledi. Sanki karanlıkta, biri da· 
ha kulak kabartmış dinliyor gihi 
geldi. Odadaki sert, acaip bir ko • 
ku genzine kaçtı. Gıcık yaptı. 

Nahide, kapının eşiğinden ıor -
du: 

- Odada kim var?. 

Cevap çıkmadı. Ama odada 
biri vardı, buna emindi. Tekrar et 
ti: 

- Neden ses çıkarmıyorsunuz? 
Bu cesareti boşa gitmedi. Elek· 

trik yandı. Oda aydınlandı. Nahi
de karşısında bir kadın gördü. Ka
dının eli hala elektrik düğmeıin • 
deydi. Bu, ortadan biraz daha u -
zun boylu bir kadındı. Üstünde u
zun bir manto vardı. Başından 

boynuna doğru bir mavi eşarp sa • 
rılmıştı ve bu eşarpın bir parçası 
ile yüzünü yaşmaklamışlı. Genç 
m\ydi, ihtiyar mıydı?. Esmer miy
di?. Sarışın mıydı?. Bunu tefrik 
edemedi ... 

Devamı ırar b· . ardı. N h' rut er, pırlanta • 
ırın· a ıde .. h 

l- 1 Sekti . ınucev erlerden =-----~---:-:======= 
~leL , nefı b. F ·k·· ·· d ltltiği s ır gerdanlıktı. erı oyun e yangın 
~<>td n C\ltınd 
S u ... Bu a pırıl pırıl parlı- F eriköy Halil Paşa sokağında 
'ttt u elmas do~ denıek oluyordu?· sigortalı ve Neft Sındıkat !irketine 
ı akta İıti Ç~tanın, bu basa • 
Qu el :r neydi? l . ait benzin deposundan dün kam-
ti"> ltlasları · ·· §~n asıl garibi, yona benzin verilirken birdenbire ... nasıl elı . . 

ne geçırmı• - k 120 k'l b · ~' :r yangın çı mış ı o enzın yan 
~,ahide 

Rerdanlı.. dıktan sonra itfaiye yeti9erek yan 
gı çantaya koy- gını söndürmüştür. 

8 Şahitli bir dava 

Kahve önünde öldürülen 
bir genç ve davası 

Bir müddet evvel, Tavşancılıda 
bir kahvehane önünae kavga neti
cesinde tehevvürle Şahin isminde 
bir genci öldürmekten suçlu Hali
lin muhakemeıine, dün İstanbul 
ağırceza mahkemesinde devam e
dilmiştir. 

Dünkü celsede, T avp.ncılıdan 
gelen ıekiz tahit dinlenilmittir. 
Bunlar araaında köy imamı da var 
dı. Bir kısmı, Şahini vuranın Ha -
lil olduğunu anlatmışlar, bir kıımı 
bu huıusta kat'i bir ıey bilmedik
lerini söyleınitlerdir. 

Bu sırada, ölen ıencin babaaı, 
Halilin, ötedenberi bu cinayeti ta· 
ıarladığını, kendiıinin °ben, Şe.hi
ni temizliy~eğim,, dediğini bilen
ler bulunduğunu ileri ıünnü§, Tav 
şancil baicılarından üç ıahidin is

' mini vennittir. 

Davacı vekili Etem Ruhi Bey, 
bu ıahitlerin hakiki vaziyetin mey
dana çıkına11 için çağrılmalarını 
istemit, •uçlu vekili Besim Bey, 
bu isteie itiraz etmiıtir: 

- Şahin, kaln·e kap .. mda vu -
rulmuıtur. Orada hazır bulunan 
tahitler dinlenildi ve dinlenilecek 
tir. Orada hulunmıyan kimselerin, 
bilha11a Yak' adan çok evvel, mü
ekkilimin bu iti taıarladığını i•bat 
yollu dinlenilmeleTi, doinı değil
dir. Öyle tahmin ediyorum, ki id
dia makamaı da, fikrime ittirak e
decektir! 

Müddei umumi Kltif Bey, •uç
lunun kcnunt. vaziyetini tayin için 
bunların dinlenilmeleri lazım gel
diği mütaleasında bulunmu9, mah 
kemede, bu talıitlerin Te gelme • 
yen diğer tahitlerin çağrılmaları 
kararile, mulıakemeyi 21. haziran 
çarşanma 1rünü saat on üç huçuğa 
brrakmıttır. 

Korkutarak çocuğunu 
düşürttüğü için .. 

Gülhane parkında bahçeTan 
lımail Efendinin karı•ı Çankırılı 
Hatice Hanımı korkutarak, çocu. 
ğunun düımesine ıebep olmaktan 
suçlu seyyar yoğurtçu Örnerin 
muhakemesine dün lıtanbul ağrr 
ceza mahkemesinde batlanmış
tır. 

Hatice Hanım, Ömerin kendi • 
sini korkuttujunu, neticede çocu -
ğunun düştüğünü i.ddia etmif, ö -
mer, bunun doğru olmadığını söy
lemi9tir. 

Dava, vazifesizlik kararile ıulh 
mahkemeıinden geliyordu. Müd
deiumumi Kitif Bey, iddia olu
nan ıuçun mahiyetine göre, önce 
istintak dairesince tahkikat yapıl
ması lüzumuna itaret etnıif, mah
keme, bu husustaki kanuni mua
melenin tamamlanması için, dos -
yayi müddeiumumiliğe göndermiş
tir. 

Gümrük komisyoncular 
birliği fevkalade toplanhsı 

Gümrük kooıisyoncular birliği 
cumartesi günü fevkalade bir top
lantı yapackatır. 

Bu toplantıda tüccar mallarının 
gümrükten daha kolaylıkla çıkarıl 
ması için nasıl çalışılacağı konutu· 
lacaktır. 

Komisyoncular; malle.rın kolay 
lıkla çıkarılıp sahiplerine en kısa 
zaman içinde teslimi için rıhtım, 

liman idarelerinin ve liman şirke
tinin kolaylık göstermesini rica e
deceklerdir. Birlik ayni zamanda 
liman tirketinin fiatleri ucuzlat
maaını rica edeceklerdir. 
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-15 - Yazan: Niyazi Ahmet 

Üsküdarlılar, ya gınlar 
Gümüş beldenin tarihi, hıristiyan ahl<a
mının ilk neşredildiği yer: Fındıklı 
Fakat Davidin gösterdiği teha

lük az zamanda buralarını da kur
tardı. 

Üsküdarlılar, kendileri ·için zah
mete giren ocakhları bir gece mi
safir etmek iıtediler, Davit teşek
kür ettikten sonra: 

- Biz keyf ehli değiliz dedi. Bu
rada alem yaparken bir yangın çı
kar da bulunmaz isek bizi ayıplar
lar. 

Üsküdarlılar,- başka bir şekilde 
Davidi memnun etmek istiyorlar·
dı. Gitmekten vaz geçiremiyecek
lerine kanaat getirince hemen on 
b~ çifte kayık hazırladılar. Ocak
lılrala denize açıldılar. 
Yangına yirmi dakidada Top -

haneden yetişen ocaklılar, dönüş
te dört saat deniz üstünde kaldı -
lar. Çalğı da getirilmiş, bir taraf
tan şarkı söylüyorlar, bir taraftan 
saz çalıyorlar, bir taraftan da dem
leniyorlardı. Demlenme tabii giz
liden gizliye idi.- Çünkü rakı ya
sağı bu senelerde çok şiddetli idi. 

Davit, yangını- söndürıneğe uğ

rattığı esnada Üsküdarlıların can
aiparane çalışması nazarı dikkati
ni celbetmitti.Üsküdarlılara bir o
ce.k ta burada tesis etmelerini tav
siye etti. Davidin tavsiyesi hüsnü 
surette telakki edilerek ikinci gün 
(Üsküdar ocağı) kuruldu. 

Sıraaı gelmi9ken şunu da kay
dedelim ki Üsküdarlılar tarihte 
çok misafirperverdirler. 1030 te 
tarihte emsali görülmiyen büyük 
kış eınasında Kasımpaşadan Üs
küdara kadar deniz kamilen don
muı, buz kesilmişti. Bu kışın iki 
arnavut iddiaetmişler, biri buz ü-
7.erinden Ü sküdara geçmiş ve Üs
küdarlılıır arnavudu on beş gün 
misafir ederek el üstünde gezdir-
mİJler. 

Bu münasebetle 1030 kışı için 
yazılmış iki manzumeyi yazıyo • 
rum: 
Haşimi isminde bir ~airin yaz -

dığı manzumenin bazı parçaları 
tunlardır: 
lltanbul tlıkildar ara ı dondu kış kati oldu 

Gf>çt>r ht>r canibe adnm yurilr ha\fPtme"1en 

buzda 
Denir. n~ lnt> oldu var ııııa ibret gö:tJlc bak 

Slliıp ol f'nanlyet gulY.lrın var lııe gözde 

l'Urü sfü:ii gil7.at ile tnnunı <'ylc mc,·lfı.\ a 

Umarb.klm blırııdı•t def olup tl!slr ede ı;oı:de 

Dt>dlm ey Haalml tarihin anın Jafzu \ "C ıım-

nf·n 

l:"ol oldu U kUdara Ak dt'nlz dondu lılrı 

otuzda 

Nişati isminde diğer bir şair de 
tunları yazdı: 
P.:mrl hakla lııtanbııld:ı olılu kı bu &ene 

~iki dOn3 ft. dnralı olmadı hn re-.imde kış 

t ııkUdAr il!! htanbtıl amsı dondu kamu 

Rn-:t'll derya.) ı gorrn klmesne anır ıınhra 

B11nu kim g-ürdil ki d!!ryada bıı1.un üstünde 

K:ara .,.,.r rthl g-ez:crlı•r niceler bl pen·a 

Münecmlt oldu drhlrıde nrfeııl iııssnın 

:Slce mahlft:k hl"IAk e)ledl berdü serma 

Fındıklı yalılan yangını 
Bizanslıların Aiantian- dedikle

ri Fındıklı, bilahare "Gümü! bel· 
de,, manasına gelen Arkiropolis 
ismini almıştı. Bu ismi imparator 
Arkadiyos zamanında yaşayan 

patrik Attiens vermişti.- Bir riva -
yete göre, ilk hıriıtiyanlıiı neşre
den "Aya Andre,, lsa dini hakkın
daki ahkamı ilk defa F mdıklıda 

neşre başlamı~lır. Burada Tela • 
mon'un oğlu Apix namına yortu·· 
lar icrn edilirdi. 

Türkler tarafından Fındıklı les· 
miye edilmesinin sebebi, vaktile 
burada fındık ağaçlarının mebzul 
bulunmasından olduğu rivayet e
dilmektediı·. 

Hıristiyanlar tarafından mukad· 
des addedilen Fındıklı bilahare 
yüksek tabaka islamlar tarafın -
dan İ§gal edildi. Sahil boyunca 
büyük yalılar ve denize nazır sırt
larda saraylar inşa edildi. 1135 
senesi mayısında Tophane mahke
mesi katiplerinden Mustafa Efen· 
dinin evinden çıkan bir yangın, 
Fındıklının bu mutena yalılarını 
tarihe karı~tırdı. Yangından son
ra Tophanede bulunan tulumba o· 
cağı derhal yetişti. Ate~ Mustafa 
Efendinin evini yaktıktan- sonra 
Ali Ağa isminde zengin bir zatin 
sahillerini de tutuşturmuştu. Tu -
lumbacılar geldikleri vakit, ateş 

Atineli Osman Efendinin- muaz -
zam sarayinin damlarından fışkı
rıyordu. Osman Efendi tulumba -
cılara ve yangını söndürmeğe ge
len yeniçerilere sarayını kurtardık
ları takdirde ibüyük paralar vade
diyordu. Para. için kendilerini çe
kinmeden ateşe atan bir çok zor· 
balar, zengin olmak hevesile ne 
yapmak lazımsa- yaptılar. Yazık 

ki hiç bir tedbir el vermedi. Tu -
lumbacıların ~özleri önünde Fın -
dıklı yalıları yandıktan sonra bir 
çok saraylar da kül yığını haline 
geldi. 

Devamı J'ar 
wmnmuruımnnmnıımınınnımmnunımaıuauıuw~nnınmıın nnımı nnıDRtımQtl 

Tüyler ürpertici 
cinayet 

Uyurken ağzına kurşun 
sıkılan adam 

Araların~aki eski bir vaz geçti 
sebebi!e, Şibinkarahisan civarın • 
da bir köyde Nasır oğlu Şakiri, u· 

yuduğu sırada ağzına kurşun sıka 
rak öldürmekten suçlu Bekir oğ • 
lu Hüseyin aleyhindeki davanın, 

şimdi lstanbulda bulunan beş şa
hidi, dün lstnnbul ağır ceza mah
kemesinde dinlenilmişlerdir. 

Şahitlerden birisi, yaralı Şaki
rin, ölmeden yanına getirilen Hü
seyni parmağile gösterdiğini, bu 
suretle kurşun sıkanın Hüseyin ol 
duğunu anlatmak istediğini söyle
miş, di(!er dört şahit le, derece de
rece Hüseynin bu suç.u işlediğini 

teyit edici şekilde ifade vermişler
dir. 

Neticede, İstinabe talimatname· 
sinin Şibinkarahisar mahl(eme!-ine 
gönderilme~ine karar verilmiştir. 

Mali sene başı 
Mali sene başının yakla§ması 

dolayısile bütün maliye şubelerin -
de faaliyet nzami haddine vasıl ol 
mu~tur. Defterdar Mustafa B. her 
gün şubeleri teftiş ederek i~lerin 

iyi ve çabuk çıkarılmnsı ile meşgul 
olmaktadır. Dün de fatih şubesi 
mu{lmclntını tetkik etmi~(ir. 
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Kestikleri kafaları kuru .. 
tup yiyen vahşiler arasına 

§'11111111111ınıııııı11111uıııııı1111111111111ıııı11mıııı11111111111111111111111111111nııııııuıııuıııı11ug 

~ Seyahat Edelim ~ 
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Venedik 
Italyada meşhur Venedik !ehri . 

vardır. Bu şehir suların üzerinde 
kurulmuş çok garip bir diyardır. 

Sokakları kamilen sudur. Bir ev -
den diğer eve geçmek için köprü -
ler kurulmuştur. Sokakta yürün • 
mez, sandalla gezilir. Bu sandalla
rın ismi de (gondol) dur. Bu gon
dolların sefası çok meşhurdur. 1 -
talyan gençleri bu gondollara bi -
nerek bilhassa mehtaplı gecelerde 
şaı·kılar söylerler. Eğlenirler .. kah· 
kaha atarlar ... Gondol çok garip 
t.arzdadır. Bir şair gondolu şöyle 

Bütün dünya medeni hayatın 

en yüksek zirvesine çıkarken dün
yanın dört köşesinde ismi bilin -
miyen kabileler ara5ıncla da vah· 
şetin en akla girmez işleri oluyor. 

İşte bir tanesi: Bir Alman sey
yahının hatıra defterinden aldı -
ğun kısımları siz de okuyunuz: 
~ Avusturalyanm §İmalinde 

Yeni Kine ile Viti adaları ara -
sında ufak ufak adalar olduğunu 

i~iUim. Benim haritamda bu ada -
ların yeri gösterilmiyordu. Anla -
§ılan bu adalar yeni kşcfeelil -
mişti. 

Hemen yelkenlerimizi o istika -
mcte doğru çevirdik .. 

- lleri ... Daima ileri diyerek 
sahillere yaklaştık.. Yanımızda 
kılavuz diye Yeni Kineli (Ciya • 
ko): 

- Aman efendim, dedi, bura -
da karaya çıkarken çok dikkatli 
olmak lazım. Çünkü huı·anın hal -
kı kafa kesmeğe meraklıdır. 

- Allah, allah .. Biz de gezme· 
ğe meraklıyız .. Bundan ne çıkar . 

Biz böyle konuşurken Hibriler 
de.nilen bu aclalara yaklaşmışız .. 
Bizim uzaktan geldiğimizi gören 
bir çok halk sahillere üşüşmüş me
rakla etrafı seyrediyorlardı. 

Düraünümü çevirdiğim zaman 
kahkahalarla gülmeğe başladım .. 
Çünkü bu adanın halkı bana çok 
tuhaf göründüler .. 

Uzakta da bir çok ateşler gör -
d üm, merak ettim. 
Beş arkadaşımla karaya çıktı -

ğım zaman buranın halkı etrafı -
mızı sardılar. Boyları bir buçuk 
metreden fazla olmıyan bu insan· 
lar simsiyah renkli, tuhaf suratlı 
insanlardı . 

Bunlarla konu§mak, ahbap ol -
mak istedik. Fakat imkan yoktu ... 
Yalnız acayip ses çıkararak el • 
!eriyle burunlarını tutuyoı-lar, 
sonra karınlarının üstlerini okşı -
yorlardı . 

Lakin bize de yana!mağa pek 
cesaret edemiyorlardı. Beıı. vazi -
yete biraz da ciddiyet vermek is -
tedim. Girdiiimiz ormanlıkta 100 
adım ilerlemeden birdenbire ha -
ıımı kaldırdım. Havada uçan ko -
ca kartala doiru tüf eğimi doğrult-

tum, iki el ateş ettim. tarif ediyor "Sizi taşıyan gondol; 
- Grzı.v ... Grav... . bu acibüşşekil sandal, suya yalnız 
Bu sesler bütün kabile halkını bir kısmı değen şişkin karınla, bü

ürküttü. Herkes elimin ne yaptı- kük~ kıvrık, kalkık burnu ile, ö ~ 

ğına \,akıyor, parmaklarımı mu - } 
ayene ediyordu. Bu kerametin e • ~ 

limdeki silahta olduğunu bilen 
yoktu .. 

Bizim gürültümüzden kral haz· 
retleri de? uyanmış, hemen ter -
cüman göndermiş .. 

Bizim kılavuzla kral hazretleri· 
nin tercümanları akraba değiller 

miymiş? Onlar sarmaş dolaş oldu 
lar .. Sonra bana dönerek: 

- Geçmiş olsun .. İyi korkardı -
mz .. Yoksa ... 

Sözümü tamamlamadım, gözüm 
sağ tarafta karpuz sergisine ilişti . 

Tercümana: 

- Şu karpuzlar da iyimiş .. Di
yecek oldum .. O gözlerini açarak: 

- Aman dostum, bunlar kar -
puz değil, insan kafası .. Görmiyor 
musun?. 

Hakikaten ben ne kadar buda -
la.ymışım.. Bunlar karpuz değil , 

kafa tt".sıymış. 
T ercümamm anlatmağa başla -

eh: 

- Endişe edecek bir şey yok.. 
Bu· kabile efradı esirlerinin kafa -
smı keserler .. Sora baş cellada gö
türürler .. Mukabilinde hediye a -

lnlar .. Bu kafaları da evlatlarına 
yadigar olarak bırakmak için baş 
a.teşçiye götürürler.. Orada gü -

zelce kızartırlar. Sonra bunları 
saklarlar .. 

Ben bu sözler karşısında daha 
fazla söz söylemedim.. Gayri ih
tiyari döndüm ve gemiye çıkınca 

geniş bir nefes aldım .. 

Masalcı 

Venedik şehri .. 
nündeki madeni ve hain dişlerile 

muzır ve serkeş bir hayvana ben
zediği halde, tabiatı ne kadar mu
ti ... Gondolcuların arasıra, suya 
değdirdiği tek küreğile hu dar ve 
iğri büğrü sokakların üstünde ne 
kadar sühuletle kayıyor.,, 

Gene bu şair Venedik için şöy
le söylüyor: Mermer saraylar, mer 
mer kiliseler, mermer köprüler, 
mermer rıhtımlar şehri ... 

:ııııınmıııııı un11n11111111111ıı111111uıı11111111Hıııııt1111ıuııtıtıı11111ııımııııııtııttutt11"1ntı ı: 

~ Atalar sözleri ~ 
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Manasını siz bulun! 
§ At ölür meydan kalır. Yiğit 

ölür şan kalır. 

§ Atıp tutan adamlar muhakkak 

acizlerdir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ Tatlı söz yılanı inden çıkar.r. 

§Adam adama lazım olur. 
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150 okuyucumuza hediye . 
verıyoruz 

Bu haftaki bilmecemiz heceler

den cümle te§kilidir: 

nız - yı - ma - nut - u -

nu - ğu - du - ol - ri - le -

lik - §en - man - id - yük - 1 

bü - rin -ya. 

Bu hecelerden güzel bircümle 

yapanlar arasında 150 okuyucu -

muza muhtelif heciiyeler verece 

gız. ! 
l 

Hediyelerimiz arasında muhte- t 

lif oyuncaklar, şekerler, çikolata- r 
lar, kitaplar vardır. 

§ Bilmeceyi gönderirken kağrt- • 

lara isimlerinizi okunaklı yazmız 

ve zarfın ü:ıerine (Çocuk sayıfası 

muharririne) diye yazarak ıönde- '· 

Kulağınıza küpe olsun 
§ Elması çamura atsalar gene el 

m&stır. 

§ Sabır ağacı acıdır fakat mey -
vası tatlıdır. 

§ Sabrın sonu selamettir. 
§ Sabırla koruk helva olur; dut 

da atlas. 

§ Aslını sakhyan insan değildir. 

§ Akşamki işini sabaha bırak -
ma .. 

§Alçacık eşeğe kim olsa biner. 

§ El yarası iyi olur, dil yarası iyi 

olmaz. 
··············································~············································ 

Hayvanlar arasında! 

riniz. ·· ilkbahar geldl. Herkes ~§lenlyo~, gUIUyor. 

Asyada ve Afrikada fi) 
· dişi nasıl bulunur ? . . 

Altm, gümü§, elına.s ve hunun ğildir. Bunun sebebi de Asya U<li' 
gibi kıymetli tatlardan sonra minin, bilhassa Himalaya dağla.tl' 
hayvanlara ait maddelerden en nın havası, suyudur., · 
kıymetlisi fildişidir. Fildişi bilhas- fildişi toplamak için Asya.Y~ 
sa Avrupada ve Amerikada çok a· giden müthiş ormanlar arasındı.ı 
ranır. Bundan yapdna kadınlara Jııf kaybolan binlerce haris insan 
ait eşyalar çok pahalıya satılır. vardır. Fakat bulup getirmiye Ifl'l' 

Bunu bilen açık göz tacirler l r• 
vaf fak olanlar da çok zengin o il 

fillerin çok bulunduğu memleketle 
re Asyaya, Afrikaya giderek fil - lar. 
dişi aramaktadırlar. Fakat fildiş- Muhtelif kitaplarda bunu okll' 
leri hakkında tam malumat sahi- yan insanlar daima oralara gide ' 
hi olan bir zat di~or ki: rek birdenbire zengin olmak ister' 

- En makbul fil dişleri Asya ler. Fakat muvaffak olan pe:z ~'f/ 
fillerinin dişleridir. Afrikadaki fil- dır. Netekim bu arzuyu göstertıle~ 
lerin dişleri çok kıymeti haiz de • için birçok filmler de ynpılnu~tıf· ,,, ........................................................................................ 
, ........................................................ ! 
= . Biraz da Alay •• 5 
. ·-·-·--·--·· ... --·········· .. ························ = 

Gramer dersinde 
Küçük Ali bu sene dördüncü 

sınıfı bitiriyor. Fakat bir türlü ak
lı gramere ermedi. 

İsim, sıfat, zamir, ıahsi zamırı, 
mülki zamiri gördükçe deli gibi 
lu yor .. 

Gene bir gün gramer dersinde 
muallim küçük Aliyi derse kaldır
dı. 

Onabir çok sualler sordu. Fa
kat küçük Ali anlamıyordu. Ni -
hayet muallim bey yavaş yavaş 
ismi, sıfatı ona öğretti. Bundan 
sonra da: 

- Ali, dedi .. Yaz bakalım .. Ha
san Bey eve geldi .. Şimdi söyle .. 
Hasan Bey nerededir?. Nasıl i
simdir?. 

Küçük Ali saf bir şekilde ce • 
vaJ!lı verdi: 

- Hasan Bey, ba~amın ismidir 
efendim ...• 

Bu: 

Bir insanın gıdası 

ile 
Bir insanın gıdası şehirde ,, 

kasabada çok değişir. DurDlad~, 
çalışan, yorulan çiftçiler köyl~ıe, 
çok yemek yedikleri halde şefııt, 
deki insanlar, bilhassa masa b~ 
tında oturanlar az yemek yerlef• ıı 

Hatta şehirliler mütemadi:f~f 
iştihasızlıktan bahsederlerken 1'

0
t, 

lüler ekmeği kopararak tatlı ~ 
h yerler. 

Cumartesi 
Nisan bilmecesinde kazananların 

isimlerini okuyunuz. 
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S P o R 

Ma;;rı;-~kk~i! 
Bu akşam yapılacak güreşler 

çok heyecanlı olacak 
I>ün şehrimize gelen Macarların hepsinin birer 

şampiyon olduğu tahakkuk etti 

ın. ~üretçilerimizle ilk karşıla§• muvaffakıyetle kazanan güreşçi· 
Yı hu aktam yapacak olan Ma· lerinizin yüksek bir kıymet sahibi :.r l RÜretçileri dün şehrimize gel- olduklarına kaniim. 

t.11 er ve federasyonda yapılan Burada yapacağımız temasla-
nıfı!na esnasında da gelenlerin rın neticeleri bizim için ikinci de· 

•taiı Yuk h · · b' · d b" h · · h · d" Yo arı epsmın ırer şampı· ı rece e ır e emmıyetı aız ır. 

llli:l 0!d~k~nrı bu itibarla tah- Ç~nkü maks~dım~z dost ve kard~ş 
Yeti' etımızın çok fevkinde kuv- mıllet gençlıklerı arasında hır 
r 1 bulundukları tahakkuk etmiŞ- spor teması yapmaktır.,, 
ır. 

M 
1

.. Bizimkilerin vaziyeti 
eg a uın olduğu üzere Macarlar 
ıe~sen .güreş dünyasının en ileri 
İtiben ınılletlerinden birisidir. Bu 

arla k d" . l Ri.ir en ı şamp '!·on arının 
eı .. . d b" kuv • uzerın e ne yaman ır 

lu ... "et te!kil edeceklerini işarete 
c.Urıı b'} ite d' 1 e yoktur. Beş sene evvel 
~ ılerile lstanbulda yaptığımız 
t\ilt_,aıta bu ciheti pekala görmüş-

bir ~el~n misafirlerimiz on kişilik 
ler \1 a.fıle halindedirler. Güreşçi -
11\r kas~taş klübüne mensuptur· 
rj~ afıleye klübün ikinci reisi 
!ıti/~t etmektedir. Misafirleri
~ ııtaayonda Güreş F ederasyo· 
ile uıun reisi Ahmet T etgeri Bey 
ci ;rı:ıumi katip Seyfi, muhuebe-
1 adullnh Beyler, mıntaka aza -
'"• ... b" ~ e ır çok sporcular karşıla· 
'!la:rdır. 

n_,., acar güreşçileri 

~~~~c ~ wı n y~di faal gü· 
dır· ·11

·'1 ve kıymetleri şunlar-

56 kib•h· B . 
l'l:elınil ! · ouyas (üç kere bey· 
l>İyo e ' 929 Macar gençleri şam · 
l'ontt). 32 lond teşlc:ilatı ıampi· 

61 kiloda· F b' c·· k b tıeln:ı:l · a ıan uç ere ey· 
l>iy

0 
' el, 4 defa Macaristan şam· 
tıu). 

~Y~l ki!oda: Galamboı (üç kere 
,.,) rnılel M · .k. . . ' acarıstan ı ıncı · 

' ,,.'~~ kiloda· H d"" (M l{'lli • • ege uş acar 
hur ~t en müthiş güreşçisi, meş· 
l>elle arpatiyi iki defa yenmiş, 
A.'tu ıampiyonu ve son Çek ve 
cariıt, tya müsabakalarında Ma
tır.) nı temsil ederek kazanmış· 

79 kil 
~ defa C oda: Bobis (beynelmilel, 
tu Aıa erıubi Macar şampiyonlu. 

87 k'~ııtır.) 
le}). 

1 
Oda: Pa1otaş (beynelmi· 

b Aiırd 
eyrtel-·ıa: kont (şampiyon ve 

·•ıı el.) 

1 Bizim k"b· . 
tte ~ e ı ımız 

'.ltirilen ~~rların dün rsmen not 
tı, U\'İyetleri ve derecele-

lac ~kac:arlarla. .. 
' lır. İlk uç defa karşılaşı· 

la, Ilı" at doku d Usabaka bu akıam 
>'al> 1 ı a M k . 
l 

1 'c:akt a sım salonunda 
l D.. •r. Bu k 
"Ureıec k a ıam Macarlar· 

turııa d e Türk .. ·ı d r ır: gureşçı eri e 

.\b~ kiloda: A • 

d "'· 66 k'I l<aımıl, 61 kiloda; 
a · s . 1 oda. ı . 

ı ... .: aırn, 79 k' ' smaıl, 72 kilo-
"'Qtl • S ... ıloda· N . 8 k" ttı ' . 'Yleh ' urı, 7 ı· 
et. met, ağırda; B. Meh· 

Macarlar . 
t- ~-~rla ne dıyor ? 
~1cuı· tın k . 

ıç tarın .. afıle reisi Her 
L - Tü le ~\l •ozleri söy1·· . qt• r ili uyor. 
il l l>ir filcr· reıçiliği hakkında 

-11can tamı~ Yoktur. Maamafih 
P1Yo11 

asını Parlak bir 

Salahiyet sahiplerinin söyledik· 
lerine göre, bizim çocukların va· 
ziyeti çok iyidir. Bununla bera· 
her, kartılaşacağımız Macarlar bi
ze nazaran üstat mevkiindedir· 

Jer .. 
Bunun içindir ki, bu karıılaş· 

ma fevkalade heyecanlı olacak ve 
güreşçilerimiz her halde fevkala· 
de mütkül bir imtihana girmit o -
lacaklardır. 

Bu akıamki müsabakalardan 
bilhassa Abbas -Tabian, Saim -
Hegedüş, Kont - Çoban Mehmet 
karşılaşmuının f evkalıide entere
san olacağı muhakkaktl1'. 

Haydi çocuklar görelim, sizi .... 

Tebliğ 
1 - Macar B. Vaşutaş güre§ 

takımı ile 18 . 5 • 933 akşamı saat 
21 de karşıla§acak güreşçilerimiz 
ve rakipleri aşağıda yazılıdır: 

56 kiloda: Banyasz ile Ki.mil. 
6l 'Tcifod~ Fal>'ian - ife ·xbbas. 66 
kiloda: Galambot ile lsmail. 72 ki
loda: Hegedüt ile Saim. 79 kilo· 
da: Bobit ile Nuri. 87 kiloda: Pa
lotaş ile S. Mehmet. Ağır kiloda: 
Kont ile B. Mehmet. 

2 - tartı: Maksim salonunda 
ve saat tam 17 de baılıyacak ve 
tam 18 den ıonra gelenler her kim 
olursa olsun müsabakaya kabul 
cdilmiyecektit. Türk güreşçileri· 

nin ona göre vaktinde gelmeleri 
ehemmiyetle tebliğ olunur. 

3 - Ankaradan davet edilmit 
olan yan orta Türkiye ikincisi Hü
seyin Bey bugün gelmittir. Türki· 
ye filiz sıklet ıampiyonu Necip 
Beyin de yarın geleceği bildiril· 
miştir. 

Rus Edibi 
Maksim Gorki'nin teşek

kür telgrafı 
İstanbul, 17 (A.A.) - Meşhur 

Rus edibi Maksim Gorki, İstanbul 
dan ayrılacağı sırada Sovyetler 
birliği hükumetinin Türkiye bü • 
yük elçisi M. Suriçe şu telgrafı gön 
dermiıtir: 

Çok $evgili yoldaşım, 
1stanbulda hakkımda gösterilen 

ve hatırası zihnimden hiç bir vakit 
ta silinmiyecek olan samimi kabul. 
den ötürü can ve gönülden teşek -
küderimi İstanbul vali muavini A
li Rrza Bcycf cndi ile Cümhuriyet 
Halk Fırkası lstanbul mümessili 
Cevdet Kerim Bcyef endi ye ve ts • 
tanbuldaki biitün içtimai mahafil
lcrin mümessillerine lütfen bildi -
recek olursanız minnettar kahrım. 

Bu giizcl şehirden ayrıldığım şu 
sırada Sovyetler birliğinin en km·
vetli ve büyük dostu olan bir mem· 
lekette daha fazla kalmak imka
nından mahnım olduğuma pek çok 
acınıyonım. .. 

7 - VAKiT 18 Mayıs 1933 -

N iz ı m Bey 1 
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aleyhindeki davası Steptekı Şışlı 
Bu dava komünistliğe teş- Sıva. ' ıo May•• 

1933 

vik davasile birleştirildi Bol bol kerpiç. Biraz tuğla, mer· sin tahsiı:at bulmadıkları için 
İstanbul üçüncü ceza mahkeme- mer, çini, çoğu yer altından akıp gi bütün eseri berbat etmekten kur • 

si, eski İstanbul mebusu, Serasker den su şırıltı11, ray, itte Sıvas. "Gö- tamuşlar. 
Rıza Paşa zade Süreyya Paşa ta· ründü Sıvasın bağları,, derler ama Osmanlı kafası ne tuhaf feydi. 
l'afından, "Gece gelen telgraf,, i- gözleriniz bot yere, ufukları arar. Bunu bir kere daha anlamak için 
simli kitabındaki bir yazıdan do· Gözleriniz, yeferen, ağaçlanan ve bu güzel Selçuk eserlerinin içine 
layı şari Nazım Hikmet Bey aley- ağaçların gölgesinde serin, serin girmek kafidir. Kemerlerin üıtün· 
hine açılan yakışık nlmıyan neşri- nefeı alan bir tehri bulamaz. latas· de bazı kısımlan hala pırıl, pırıl 
yat davasına ait muhakemeye, dün yondan şehre doğru uçan kur!un yanan çini ahengini birdenbire kos 
sabah devam etmiştir. renginde bir bulut, dekoru Sıvasın kocaman bir is tabakası kaplıyor. 

Dün, muhakeme salonu tamami· ufkunu çerçeveler ve karşınızda Soruyorsunuz, size §U cevabı 
le dolmuştu. Koridorda da izdi - kocaman bir kül yığını görünü • veriyorlar: 
ham olduğundan, bir polis müfre- nüz. "- Burada ateş yakıldı da o· 
zesi gelmiş, intizamı temin etmiş - Şehirleri bir kartpostal gibi sey· nun için ... Çünkü bir zamanlar bu 
tir. izdiham dolayısile, koridorda· redenler, tehirlere ağaçların sırtın· ı·alara muhacirler yerleıtirildi .. 
ki yangın musluğunun üzerindeki dan gülümsiyen ayın on dördünü Osmanlı devri sanatı ya yağlı boya 
cam kırılmıştır. seyreder gibi sağ elini §akağına ile rastıklamak istedi, yahut ta 

Dünkü celsede; evvela geçen dayayıp, kendinden geçerek ha • 11- 11- :ı. 
celsede müddei umumiliğe yazı • kanlar için güzel, cana yakın bir ateş üstünde kararttı. 
lan müzekkereye gelen cevap 0 • tablo değildir. Rayla Selçuk eseri arasında ka· 
kunmuftur. Bundan, mahkemece Asıl Sıvas bu kül yığını altın • lan Sıvas kımıldanan, yeni ile es· 
sorulan noktalara dair izahat ve • dan eşelenerek meydana çıkıyor. kinin çarpıştığı bir geçti halinde-
riliyor, kitabın müddei umumilik· Sıvasta Osmanlı devrinin me • dir. Bir tarafta kerpiç, basık ta· 
çe toplattırıldığı bildiriliyordu. deniyetini, ancak bir kül yığını di· vanlı evler, bu evlerin arasına ya-

Bundan aonra, müddei umumi ye anlatabilirsiniz. yılmış asırlık dükkanlar .. Küçüle, 
muavini Nurettin Bey, Nazım Hik· Çünkü rayla, elektrikle, Selçuk küçüle bir lonca minyatürü haline 
met Bey aleyhinde bu davadan, ustasının hali heybetini, hala gü· giren iş evleri her gün kapılarını 
başka, gene "Gece gelen telgraf,, zelliğini koruyan eserleri arasında birer, birer çivileyen hanlar, Sıva
isimli kitaptaki bazı yazılardan Osmanlı devrini şehrin tepesinde sın bitikleşen tarafıdır. 
dolayı komünistliğe teşvik edici bir nöbetçi gibi bekliyen boz renk- Bu Sıvas heybe, kağnı, talika 
netriyat davası açılmış olduğunu, li toprak yığını ve saati işlemiyen günlerinin alaca karanlığındadır. 
bu husustaki davanın İstanbul a· harap kule temsil eder. Gün batıyor, §ehir yeni bir güne 
ğır ceza mahkemesinde bulundu • • • • hazırlanıyor. Alaca karanlıkta 
ğunu kaydetmiş, buradaki dava - Bir tarafta rayın, buharın, elek- kervan günlerini geriye döndüre • 
nın oradaki dava ile birleştirilme· triğin getirdiği yeni hayat tek bir miyen, yeniye uyamıyan han kah
sini istemİ§tir. · kelimeyle anlatılabilir! Hendese, velerinde kalenderlik, derbeder -

Süreyya Paşanın vekili Nazmi vuzuh... lik, tevekkül uyku gibi dolaşıyor. 
Nuri Bey, bu isteğe itiraz etmiş, bu Öbür tarafta Selçuk sanatının • ~ • 
radaki davanın orad.ki dava ile taşı bir tentene gibi oyan, taşa ma Yenileşen Sıvasla, size anlatlı· 
mahiyet itibarile hiç oir alakası bu na, taşa heybet1 taşa ebedilik his· ğım Sıvasın coğraf Y,a birliğinden 
lunmadığını, bunun sür'atle neti· sini veren eserleri biribiri ardınca haıka münasebeti yoktur. Yeni Sı· 
celenmesi icap eden bir matbuat karşınıza çıkar. Bakıyorsunuz. Sel· vas Şişliden doğmıyacak, o, tehrin 
davası olduğunu ileri sürmüş, suç· çuk tıp fakültesinin kapısı hala si· dört kilometre yakınındaki bir te· 
lu vekili irfan Emin Bey, bu cihe· zi hayret içinde bırakacak kadar laleden doğacak. Biliyorum, size 
tin takdirini mahkemeye bıraktığı. kuvvetli. Asırları önüne katıp: Şiıliden bahsettim ,onun için hay-
nı, iki şeklin de kendilerince mü· "-Haydi sen git, diyebilen ret edecekıiniz, diyeceksiniz ki: 
savi olduğunu, her iki mahkemede dik baılı kozmoğrafya ve rıyazi • "- Sıvasla Şişlinin münasebeti 
de müdafaaya hazır bulunduğunu ye fakültesi stepin ortasında insan nedir? .. 
söylemiştir. zeki.sının, raya ve elektriğe eş o· Sıvasta eskiden ermenilerin 

Mahkeme heyeti, kısa bir mü • lan enerjisidir. oturduğu bir mahalle vardı. Onun 
zakereyi müteakip, buradaki da· Gök medresede kuvvet, renk • adı şimdi Sıvasın Şişlisidir. Zen -
vanın birlettirilmek üzere, Ağır ler, çini bir musiki ahengi içinde ginler, kibarlar atağı yukarı bu 
ceza mahkemesine gönderilmesi - dalgalanıyor. Osmanlı tarihinin semte toplanmışlardır. · 
ne karar vermiştir. ba§ını ve sonunu gören Gök med· Sıvasın Şişlisini birkaç kavak a-
Nazım Hikmet Beyin Ağır ceza· resenin bir iki odasına Osmanlı ta- ğacı "le bir kirli dere kar~erlen

daki komünistlikle te§vik edici rihi parmağındaki lekelerden biri· dirir. Sıvasta el san' atları öldükten 
netriyat davasının muhakemesi • ni ıürebilmit !. sonra §ehrin zenginleri ithalat ta· 
ne, mayısın 28 inci günü baılana· Modern zülüflü evkafı hüma - cirleriydi. ithalat tacirinin ideali 
caktır. yun, Selçuk oymalarını toz pembe gittiği yerde 'bir Şi§li vücuda ge • 

Maliye teşkilatı 
ve yağlı boyayla düzgünlemiş, ras· 1 tirmekti. Onun için Stepin bir kö
tıklamış ! şesinde bir gün bir Şiıli mahallesi 

Layiha kanuniyet alınca 
tebeddüller ihtimali 

Çiniye, tuğlaya, mermere ha • meydana çıktı. 

İstanbul maliye teşkilatı için 
hazırlanan layiha alakadar maliye 
memurları arasında büyük bir ala· 
ka uyandırmıştır. Layihanın kanu· 
niyet kesbetm~sinden sonra kadro 
larda bazı tebeddülat yapılması 
ihtimali kuvevtlidir. Memuriyet • 
leri lağvedilen büyük, küçük me • 
murların nereye tayin edilecekleri. 
ne dair henüz bir haber yoktur. 

yat veren orta zaman zekasını, la- Yeni Sıvasın karakterini, ruhu· 
denlemek, rastıklamak, düzgünle- nu yapacak olan elektriktir, şeker• 
mek sevdasına düten yeni za· dir. 

Almanlar için zararlı gö
rülen müellifler !! 

man Oamanlı ricali bereket ver· 
-

Amerika seferi 
İkide bir Jeplin gidip 

geliyor 
LE BOURGET, 17 (A.A.) 

Cenubi Amerikadan avdet eden 
Graf Zeplin bu sabah Bisika vila
yeti üzerinden geçerek Fransa ve 
lsviçrcyc doğru yola düztilmüştür. 

SEViLLE, 17 (A.A.) - Graf 
zeppelin, Sevil tayyare meydanın· 
da bir müddet durmu§tur. 

Şiddetli yağmurlar, zeplini 
Fas sahillerinde biraz geciktirmiş
tir. Balonun bu akşaır. Friedrich· 

BERLtN, l 7 (A. A.) - Alman 
kütüphaneleri matbuat sendikası 
Alman kültürünü koruma cemiye· 
tiyle mutabık kalarak, Emil Lud • 
vig, Henrich Mann, Erich • Maria afel'de yere ineceği zannolunmak· 

Remark, Alfred Kerr, Artuur Ho· _tadır.-=-.====-==~=====-= 
Iitscher, Egon Ervin Kisch, Theo· vermİ§ ve alman kütüphane sahip: 
dore Plivier, Kurt Tucholsky, Ar • lerini bundan böyle bu müellifle • 
nold Zveig'in eserlerini Cerma - rin eserlerini neıretmemeğe davet 
nizm için zararlı addetmeğe karar eylemi§lİr. 

Sadri Etem 

Amerika pupa yelken ye
ni sulara ablmış 1 

LONDRA, I 7 (A. A.) - M. 

Makdonald, Amerikadan avdeti • 

ni tes'it için şerefine verilen ziya• 

f ette §Öyle demiştir: 

Bugün, hemen hemen tarihi bir 
gündür. Zira Amerika bu gün bü-

yük bir cür' etle ve açıkça palamar 
larını kopararak cesurane ve tak· 

dire §ayan azmile pupa yelken ye
ni sulara atılmıttır. 

Batvekil, bundan sonra Amerİ• 

kanın cihan sulhüne ait hususlar• 

dan biç birioo kartı lakayt kalamı 

yacağının bizzat kendi beyanatın· 

dan anlaşılmakta olduğunu ilave 

elmittir. 
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KADIN 
Landrü Ve 

-s-
Bu cevabm kıymeti vardı. Zira 

Landra aleyhindeki ithamm is • 
hat edilebilmesini cesetlerin bu • 
lanmaıma bırakıyordu. Kendi 
Jsendime dütünüyordum: 

pitirilebilir. Landru bu tencereyi ff ••k" t k ğı 
ne yapıyor?. Doktor Paul ile bera· U Ume ODa D• 

Kır bekçileri bir örnek giydirildi, köyler birb~ 

~ .. ~.bara ıidiyorum .. Orada dan yere atJıyacakh 
• telefonla bağlandı 

- Eier '"1 kadar kendinden e
min, ..kin bir adam böyle bir ce
np verine, demek cesetlerin bu· 
lmumyac:aiına da emindir. 

ıupruntüler arumda kemik par • 

çalan var. Bir dane oldukça bü· lzmir, 17 (Hususi) -Dün bükQ 
yük kemik ıözüme ilit iyor. Alıp met konaiında bir hidiae olmut • 
Doktora ıöıteriyorum: tur. Bir deli kendiıini hükUmet ko· 

-: Tavuk kemiji, .. 1 nağmın yukandaki salonunda pen 
Dıyor. Ambardan çıkıyoruz. Bu· cereden qaiı atmak istemittir. 

yük tencere Doktorun da nazan y · nl k d" · · 
d!•-•--a.! • lbe . D' k' etııe er en ııını tubnut, pen • 
ı&a&UDI ce tmıf. ıyor ı: d · · ı ı d 

G"d' b' k v cere en ıçen a mıt ar ır. - ı ıp ır yeme ocapna 
baksak. Vak'a tu ıuretle olmuttur: 

Ocax.- '-- ruz K"l Veli oilu Tevfik isminde otuz .... aapıımı açıyo • u • 'k . Ilı d 1. . . 
leri kanttırıyoruz. Doktor birden·. ı i yqında bır zava e ırmıttır .. 

Kendisine dütündüklerimden 
bahtettim •• Sustu. Cevap vermedi. 
Hapitbaneye ıelmeden evvel, kıı· 
mı adlide durduk, orada iki saat· 
ten fazla kendiıini iıticvap ettik. 
Landru itirazlar ediyor, muumi· 
79lin11en, adliyenin hatumdan 
ı.htecliyordu. Fakat vazih ıüal
lere ceYap vermiyordu. 

bire bir kemik parçası buluyor ve: Evvelki sün bajmp çajırırken ıö 
- Bu sefer, diyor, yakaladık. rülmüt, zabıtaca tutulmut ve 

Bu kemik bir İntan kafumm par· Memleket h.,.tanesinde deliler ko-

!'.._ .... Hkçllerf, arkada .. ,...-. .. , J••danaa ..__ .... , • 
......... •• karallol JnıwaMl••l•n 

Saat 19 da ittintak hakimi Lan· •JU çaiırtb. Usalen sorulan ıü· 
allerden sonra kendiıinin ne ile 
1t'-m edildiiini eöyledi, ve sor • 

çuıdır. VUfUDa ıötürülmüttür. 
EZiNE (Hususi) - Kazada bu 1 köyleri ıezmektir. 

sene yol itleri çok faaliyetle geçi· Bu yıl, mevıim mütait si 
Arqtırıyoruz, bu parçalara Tevfik; dün yanmda yedi ıe • 

benzer bir ıürü kemik parçası da· kiz yqlannda çocuju olcluiu hal· 
ha buluyoruz. de tekrar hüliGmet konağına ıel • 

yor, yolu kendileri için yaptıkta· den mahsulat iyidir, 
rım anlıyan ve kıtm faydasını gö· madıiından koyun aahiplerİ 
ren köylüler bu sene yol itine o zarar ıörmektedirler. 

41u: Taharriyata devam ediyoruz. mittir. • 
Bahçe duvarmın dibinde, ıene Mülkiye ve maliye müfettitleri 
küller arumda kemik parçalan daireleri önünde bir müddet bek· 
buluyoruz. Bu kemikler, yakd • ledikten tonra amıım oradaki 
dmtan sonra parçalanmq İntan pencerelerden biriıinin önüne ıit • 
kemikleridir. Mütehutıılar uzun mit ve: 

kadar candan ıarılıyorlar ki .. Y o- Kazada telefon itleri çok 
- Diyecek bir f8yİDiz yokmu?. 

- Hayır. 
MitJ6 Bonin, yirmi ay ıGren 

tahkikat neticesinde ne zaman 
Laadruya bir ıüal IOl'du ise bu ce
.U. almqb. 

rulmaz bir azimle çalqan kaza lunda ıitmektedir, jand 
kaymakamı Cavit Bey de yol itle- zın çok dejerli çalıtmunu 
rini kendine bir pye ediıımittir. te de tetekkürle anmak • 
Kaza hududunu, köylerden ve Kazanın adli itleri C" 

Saat 20 de Landnıyu hapitha· 
..,-e naklettik. Birinci perde ka· 

tetkikat yaptıktan sonra tu neti • - Ben ilmek iıtiyorum, bAtka 
ceye varıyorlar. çare yoktur. 

herkesten iyi bilen ıenç kayma· yet aclliyeıine yakıf&C&k bir 
kam durmadan yollan ıezer, tarif zam içinde geçmektedir • 
eder, onun ıezme zamanı belli itleri ıünü ıününe ıön"um .... 

Oç iman bqı, alb el, bet ayak. Demit ve pencereden &falı abl- olmaz, her fıtaat dllfttilrçe ilk iti C. 

Filakika bulunan kemikler mak için laamle etmlftir. Tevfik'in 
1500 ıranı ıildetinde idi, 993 ıra· vücudu pencereden atalı yan ya· 
mı J>at kemikleri idi, Kırk yediıi nya aarlmuftır. Orada bulunan 

Ddnci perde Gambaiıteki kiifk· dit ve kemik parçalan idi. 147 Yusuf Efendi yetiferek kendisini 
te tabarriyat ile açılmqtı. parça kemik bulunmuttu. Hep1i belinden tutmut; imla yukarı Çele· 

V aloa, Landnmun tevkifinden kmlmıftı. Bir kumı da ıene par- mit ve qajı dütmekten kurtar • 
IODra orada tahaniyat yapılmq, çalan kiitkte buhmmut modelden mıftır. Tevfik eter kurtanlmamıı 
bir fe1 bulunamamqb. Fakat bu bir dettre ile keailmitti. Küller a· oba idi qapdaki tatlar üzerinde 

.. . . Eskişehirde sandal 
safası, yaz gezmesi 

~ .... ..ıe olmutta ve ......- bir allllil teJler .._ w • ----'anacaktı. Twfti- fc:enditlni 
mı••• neliciiler ftl'llrittL '---- tu "----ı •v -•- b" .,...'!r'A& 

ftllllllUf : 1W11Ka 
1 •ıncıcr, ır saç kurtaran Yusuf Efendiye hiddet· 

Eskişehirin n,ıe$İr~leKİ, dai Jıamamlan, P 
sahlUeri v,e ,4$ahil kahVeleri 

Bu sefer ise dört ceset bulan • k d ı mataıı, orsa ilime eri... le baknnt ve: Eskifehir, (Hususi) - Buranın 
Bl1lfbı. Kötk sahibi Mötyö Tric derhal _Senin itin yokmu? meıireleri tunlarclır. Yalaman e.. 

Bu dart ceset, daha doiruau sorpya çekildi. Kötkü Landruya D" :fk ı· _fk 1. duı, DolmaM~, Defterdar w .... _ L--- •-ı· !..1,· Ve bır" da· k" lad·~ . b' h 1 ıye sormut ve v e ı o e ı ıo- N . Be d . I K 
avn "IMY ... _ ROT au • ıra •• zaman ter temız ır a • al . . un y eiırmen '?r i, atat:a "°' 
-ı,· Madam Pucabn kedi~i oldu· d d'.ıt.: . h' b' f .. luyarak çocujunu mıt, gıtmıt. h' H il "' bel' y :.:1..::-- - ever •a·nı, ıç ır tara ta ıup • . ır, uırca, ıca, ~am ı, ftaaa-
lu anlapldı. Oteki iç let ise, Lan- rüntü ve kül olmadıimı bildirdi. ttt. Zavallı çocuk; babası pence. bak. ... 
.tnmmı son brbam Matmazel Yavq yavat iddialar \'Ücut bu· redend~blmdak iıtediii sırada fer· Raik cama eilencelerine çok e-
Man:hadier Din köpekleri idi. luyonlu. yat ~ ıyor u. . . hemiyet verir. Cuma sünleri tehir 

20 Dİian 1919 da, tabahleyin Gambaiı yi terketmeclen evvel Bıraz sonra oraya Tevfikan kar- adeta botaltt. Meıire mevıimleri • 
erkeaden, Ludnunm kifldine bir fiyle ıidip kasabada bir dolattmı rııı ıelmit Ye ÇOQıjunU aramaia ne çok ehemmiyet verir. Cuma 
...,_ siriyordu. Bir çok ilim, fen dükincdan sorpya çektim. B~ bqlamıtbr .. Kadmcajız; çocuju • · sünleri defterdar Nuri Bey detir • 
atfamlan orada idiler. Bu kötltün nıretJe Landnmun, daha dojraau mm babası tarafından öldürülme- menleriyle Karaca tehire hususi 
..._larmda, kite hucaldarmcla Möıyö Dut»ntun pek nadiren ora· ıinden korktuiunu orada bulunan trenler yüzlerce kiti tapr. 
ltUiaiDcle hir hakikat parçuı • • lara ıeldiiini ve her aelitinde ya· lara liiylemiftir. Biru sonra hü • Defterdar, Nuri Bey detirmen -
rq-61ardı. nmcla daima bir hafka kadm ol • ldbnet konalı avlusunda çocujuna terinin eilenceleri lıtanbulda Çır-

Kltk, kasabadan dört yiia met· dujunu ötrendim. Bundan bqka, 1-bumm elinden alan kadm evi • pıcı, Veli Efendi ça11rlanmn umu· 
re bdar hariçte, mezulıim JUID• bir bç defa da yalnız ıelmif. Be- ne ıitmittir. mi harpten evvelki· hallerini andı· 
A idi. Onüncle küçük bir bahçe raberinde hir mitafir olduiu za • nr. 
wnb. Daha toma, bir bal, mat· manlar, Landru, et ve prap al...- Pancar cünbüşü Haurca ve Ilıca, buranın daj 
ı.a., çuıı&fll'lık, bir kümes, bir mıt. Yalnız olduju zamnalar ise, Alpullu teker fabrikuı ıeçen bam.a•landır. Bu ~~larm 
•-bar ve hir ıaraj. ıütçüye ıider, yalnız yumurta ve ...:ı-ü Al ull ile Mandıd a· madeni ıularmdan Eakitehır ve 
~ hariçten ıörünmiyen ve süt alD'IDlf. Bu izahat bana pek cuma •- P 1' Kütahya mülhakab balkı azami 

e s- L-·b y••:fetini ıören mab • lüzumlu olacakb. ç::-L:: katil1°n rumda Ye (DeTe konaklan) de· d d · 0 f d d '- B'lh 
111 - _. uuau, mahald hl" .. I • erece e ııti a e e erıcr. ı aua 

hir yerin üzerine yapd • Gambaiı ye kaç defa sitilini tea- nen e ~ ıv~ ~ en ve lbcalaniı ııcak ve IOjuk madeni 
mqtı. Doiruca buraya indik. Bir bit etmİf olacaktım. Zira meseleyi at Yantlan tertip etmıftir. talan her derde de.adır. 
ldfıde çimetodan iki ayak üzeri· fU aaretlevueclebilirdim: Her sene fabrika tarafından tek Haziran, Temmuz, Ajustoı ay· 
• oturtalmat, ıene çimentodan 1 -- LJdral + ICuap = Lan- rarlanacak olan bu aüreflere ve ya lan içinde b~da bir yer bulmak 
lir mua ıörüyoruz. Bunun dibin· dru ile bir mitafir. rqlara (Pancar cüabütü) namı Ye- ve llıcalann etrafiyle çamların 
~chılrça kaim bir kan tabaka11 Z - Sütçü = y almz Landru. rilmittir. aruma kurulan çadırlarm yanına 
1ıııı-..-,1non-·- Palllıl!.Ar cünbütü köylerde bü..::t.. - d ka .-- ,.,. bir çadır kurmak çok zordur. 
ı.Hnman IOD nipnlıunm kay· Lan ru til ve aile reisi bir alika uyandırmıt Ye muaa.ba • Hamca ve lbca, Eakitehire pek 

holutu ancak bir kaç ay eneline Daima akin olan Landru, emin kalarda betbine yakm köylü hazır uzaktır. Gidecek aileler ve ıulann• 
ait olduju için, cesedinin buraya adımlarla, zeki ve dikkatli balut- bulunmuttur. dan tifa arıyan hastalar mutlaka 
ptirilmit olması ilatimali var. Ma· larla yürür. Daha aimm açma • bir otomobil hazırlamak mecburi· 
IUllD yanmdald dUYar üzerinde dan evvel verdiji tesir, zeki bir dan mesul oldujunu söylediler. yetindedirler. 
ltir daire çizen kan izleri ıörüyo- memur hiuidir.Oıtü batı temizdir. Lanclru 18'9 aeneıinde iZ ni· Kalabak; Çambeli sayfiye yer· 
ruz. Bu izler 1ayeainde cesedin Kenditine iyi bakar. Onu böyle p sanda Pariete dojmUflur. leridir. Havuı ve ıuyu çok temiz· 
•tekilde oldujunu lelbite bile rünce, kendisinin kaçık ve ya deli Çok zeki olan bu çocaiun ba· dir. Etrafı tamamen çamlıktır. Ve
lrallaJoruz. Fakat bütün bmılara olchıiu kiımenin aklmdan bile buı töför, anneti terzi idi. ilk rem hutahima, nefes darlıiına 
llnm kalmıyacak. Çünkü, yapı • pçmez. tahlilini, orta tahıilini de yapb. müptela olanlar buralarda kamp 
lan tahlil neticeainde ba bnlarm Elli bir Yatmda olan munan, Orta taluilini frerler mektebinde kurarlar. 
İlllaD kanı olmadıjı anlatılıyor. J&fm& raimen iyi muhafaza edil· yapmıfb. Saf havuma, lem IUJUD& ka • 

Taharriyata devam ediyoruz. miftir. Bapm in lmmmda l&Ç• Gayet dindar olan Lanclru ilk nılamu Ye doyulamaz. 
Matbahta, 1aüJük bir tencere na· lan dakülmfittür. Onu mua1ene aık kiliaeye aids ve laattl dini me- ICalabak IUJU muhtelif 111 bp • 
san dikkatimizi celbediyor. Bu edm doktorlar, kencliıinin fUUl'll ruimcle papua prdım ederdi. luiyle Ealdphire tqmll". Evlerde, 
ıt.cenMle 1-Ul paa bet altı tank tam oldalaaa, efal ve hanlsltm- (,,.,_ Nr) IHıiDci umf otel ve lolmntaWA . . . 

t.ea ı...n.n .. ı tH. 

Xlahak Çamheli •Jfi 
dolapnak ta bpkı Bojaziçi 
dalan ıezmiye bemer. 
Yalamınm adası. Bu İlme 

kiki bir mlna verilemez. 8" 
hakkında ismine atfen 
vayetler çoktur. 

Cuma eilenc:eleri timdi 
da ve Porıuk üzeriad• 
tadır. Adanın ataçlan al 
tutan aileler Ye Ponak 
dolqan sandallar bu yol ~ 
çojaldı ki. •• 

Porsuk çaymm ea seDİt 
raıidır .. Etrafı kapalı ve 

• 
ride iyi bentle Çnrili 
ıuyun derinlili de her 
fadır. Bu ıu üzer'incle 
sandal ile dolqdır. 

Geçen sene batı.,.. 
rakı bu yıl arttı. Po,.-
bu kıtmı Cwda ..... 
tam•miyle aandallırla 
ki üç ıençten millııe ... 
nn, ileri ıelen ail ...... 

nnm 1andallan ~· 
lan ftl'dır. Bu ıaa•1'* 
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Mecliste Bütçe Müzakereleri Devam Ediyor 
Maarif, Dahiliye, Sıhhat ve içtimai muavenet Vekilleri izahat 

verdiler. Bir aralık doktorlara şiddetli hücumlar yapıldı 
Baştarufı Birinci Sayıfada 

bir ıua.ı 
İtıh· e cevap veren Gümrük ve 

ııarlar k·ı· R A dek· ve ı ı ana Bey, bütçe-

- Müsade buyuruluraa Sıhhat 
vekili bey arkadaşımıza evvelki 
celıelerden birinde de ıöylediğim 
bir sözü bu defa huzurunuzda da ı ecnebi ··t h l h . lat mu e auıa ar ta sı • 

ltl•~~n Yalnız gümrüklerde" çalış- arzetmek isterim. Sıtma mücade· 
~ta. olan ·· . . lesi hakkında muhterem vekile di-n. . muıavıre aıt olduğu -

ifa.ret ederek d . t• k". _ B .. . emış ır ı. 

detJe u. ~uıavır, bir ıene müd • 
uıuı · · &~h~ılmittir. Bizim gümrük 

urnuzu .. ..k 
ıı tetk'k ' gumru kanunlarımı· 
ne &"b.

1 
etmektedir. Bunlar için 

~· l tal h 

rektif verecek değilim. Yalnız bu 
mücadele itinde bataklıkların ku· 
rutulması en mühim noktadır. Ger 
çi bu itle memurlarımız meşgul ol 
makta, hatta bu yüzden hayatları
nı bile tehlikeye koymaktadırlar. 

aele .. . a at yapılması lazım 
de g~~gıni bize gösterecektir. Biz Sivri sineklerle mücadelede di -
te"· 0 •terilecek bu yolu takip ede · ğer memleketlerde tatbik olunan 

&ıı, Vek"l · ve bizde, her nedense, ihmal edi -
de celbet . .. ~ et_ı_n inhisarlar için 
'- tı h 1 d len bir noktayı arzetmeği bir va· "i b l gı mute assıs ar var ır 

' un ar b· h zife bilirim. Sıtma alelıtlak batak-lar · d ır eyet halinde inhi -
la.j 1 llrelerini sınai ve ticari nok- lık yerlerin eseridir. Bataklıkların 
1 nazard k. k . kurutulması için bir Fransız müel· er " an tel ık etme tedır· 
l · 1 apıJrn I lifinin usulünü okudum. Okaliptüs tri l asına üzum görecek -
tıı h ta ahat hakkındaki raporları • ağacı sayesinde bir çok bataklık -

U ayin 'h ların kurutulduğunu, sıtma men • 
teklerdir nı ayetine doğru vere· balarından eser kalmadıgv mı ögv • a .,, 
ı U iz h rendim. Bir Fransız; Fas müstem-llbi a attan sonra Gümrük ve 
llı"J 'atlar vek ~ I r b.. . d.. lekesinde bataklıktan değil sıtma 

1 Yon 88 a e 1 utçesı ort mikrobundan hile eser kalmadığı· 
buı ed·ı .1 ,~53 bin lira olarak ka· 

ı rnııtır. nı, eğer bir hasta da sıtma mikro -
Sıhhat bu varsa bunun kanda gizli kalmı§ 
s h Vekaleti bUt~esi bir mikroptan nüksettiğini, mikro· 

~İy 1 

hat ve Mauveneti lçti • bun bataklıktan sirayet etmesi ih· 
Rttiiıa~er: ~kalelinin bütçesinin timali kalmadığını, bunun sinek 
"erel\ S 1•.nde bazı suallere cevap te fazla okaliptüs ağacı dikilmesi 
~y h ıhhıye vekili Dr. Refik olduğunu ıöylemiştir. 
isin' İd ula!ık ve ~algın hastalıklar Ayni noktai nazardan Roma ve 
letin areı hususıye ve belediye· ltalyanın da bu suretle sıtmadan 
~1l\ı ..,:Y~ı t~dhsisatlan bulunmadı • kurtulduğuna dair bir kanaat var· 
Jçjnd u ı arelerin ancak şeh!4 d 
leı- j,_~ Ve ltlerkezlerdeki hastane- ır. 
'- ~1n tah · Bizde de Aydın ve Muğla gibi 
ıta.ydct\"L •ııatları bulunduğunu 
· '"'len · bazı vilayetlerimizde daima sivri 
'İnde trah •onra 1932 senesi sinekler vardır. Buralardan geçen 
ilinde a ornb llli!cadelesi için her 
~ Yrı · Menderes, Gediz ve saire gibi ne -

Üzere Adırer dispanser bulun· hir ve çayla feyezan zamanların • 
le 15, h • ana.da 20, Gaziantep 
d nıera d da civarlarına bataklık ika edici 1Yaınand ın e 10, Kiliıte 17, A· 
laklı h a 20, Malatyada 17, ya· vaziyettedirler. Sıtma mücadele 
l\ astanel w memurlarımız sivri sineklerle gaz 
l
e llih.. . er açıldıgını ve se- l 
S ""Yetınd · 'b · e mücadele ediyorlar. Ağaç kök-

ı .. : Si .... rekt en ıta aren Urfada 
..""t .. "' ı lerine gaz dökerek sivri sinek to -
~· lı ha.atan el O, Maratla 16 ya· humlarmı imha etmeğe çalışıyor -
t ltl ~İt'ı . e er açıldığını, 605 l 
Qtı'l\l llln m ar. Fakat bu faaliyet nakıstır. 
td• ~da 4 uayene olduğunu, Bütün aıtma mikroplarının im-

•ldi~·ı ~ 0,00o haatanm teapit 
l'l~ 'tıı ı l09 hası için, az bir masrafla, okalip· 
t lt, 1 ' ı ,665 kitinin a· 
td ,564 k" · . tüı ağaçlarından istifade etmek '"i td'I ... _1f ~nın de yatırılarak 

'" ı dıgı .. I kabildir.,, dedi. 
·~t nı aoy emittir. 

. V,ltlı:~ıe rnUcadele işi Sıhhat vekili cevap veriyor 
tınd ~,ın Sıhhat vekili bu mütaleayada ce 

e d veremle mücadele i • 
tlıe\>c e bir tarafta l k t' vap vermit ve demiştir ki: 
t "Ut\> n mem e e ~e 1 Ok ı· ·· ·· h l"f · 1 •tı,n 1-'· erernle m·· d l k" lA - a ıptusun mu te ı cıns e· 
L. 1ıt·ı· uca e e tef ı ;. . d h .1 .. q'tlıa a. •ahmer A k . 1 n en angı erının memleketimiz 
. !leıj umumı mer e-ı: ı •

0 
b" . .. . 

•ıf ed altında f 1. l . . ,.: .C·- yaıaya ıleceklerı uzerınde tel· 
.J er k aa ıyet erını t :!11; J 'k , 
~ll\ d e diğer t f d v- · · ' atta oulunulmuş ve bulunul -
I oğr ara tan ogru · ak d B 11llta.k Uya, devlet 1 k·ı· .1 m ta ır. unların ufak au biri· 
ı..· ta ld et ı atı ı e çc:.·• k" t'l . .. . d b" .. k .. 
~•tu .. k 0 uğun .. 1. k d : ın ı erı uzerın e uyu tesırı var-

oe i. u ıoy ıyere e· d F k b . . 'li · ır. a at u hıç hır zaman büyük 
l'olttu .,;~beliada.d küçük Menderesin vücude getirdi-
) ~ y a verem sanator v. b"" .. k b ki kJ h 
llt_ı; ataktan b 1 k 

5 
gı uyu · ata ı ar sa asını ku-

h Qa.. kad aı ıyara 12 k b" d . 
llicj ar çıka 1 B rutaca ır çare ve te hır değildir. 

i . l'lde rı mııtır. unun 8 . . 
S111 \> aıt1 'Ver .. d l . ununla beraber elımızde mevcut 

t' erern em muca e esı . d . . 
'"licud lllücadel d. 1 vesaıt erecesınde buna hız de te-
~ e R • e ıspanser e- .. 1 k . . 

U ~'1 h· et1rnıittir B .. t d veasu etme ısterız. Fakat, tunu 
l>a.. ın lir l k . u çe e mev d .. l" . k. b 

llatr] a ı tah · t b d" a soy ıyeyım ı, ugün o kadar 
ti er i . ııaa ta u ıs b k . 

l\ biri .ı\ S1ndir. B d . I ça u sırayet vasıtası olan bir mm 
~l\ hul nkarada. di ~ .

1
sdpanBser e· takada afetzede olan vatandaşlara 

rtt·· urun k gerı e ursa- d 
. '-•ade . . a tadır. B" t . . yar ım etmek mecburiyetindeyiz. 

tıı..· •ı nıah . u çemızın K' . t h . •v• . 
·•1ııe d etınde d" - h. ınıne a sıs ettıgımız paradan rtt .. ı c b ıger fe ırle- b. . . 
"'it \'a..,·r u larz diap l ır mıktar ayırarak okalıptüs tar· '" .... em· d anser er aç· 1 1 d Yekil A ıı ir. a arı vücu e getirmekte çok tered 

telll lnii~ dnkara. ve B d düt ediyoruz. Bu hususta Ziraat 
len 1· a eled' uraa ave. k "I ... . k.l . 
ı e ık f 1• ıapanse l . . b. ve a ehnın ıştıra ı e elımizden 
lr . a lYetl . r erının ır 1 f 1. . . . 

' ••tinat erı üzerinde ak ge en aa ıyetı yapmak ıshyoruz. 
Sıt111 eden izahat ve r. .am Ve maalesef fazla ilerisine gidemi 
O a lllU rnıııtır. 

9 lcanPtU t cadelesinde yoruz. 
~ u •1ra.Iarda• ~" istifade İllçlar pahah mı ? 

S., (>.!~· 102 
alan Refik Şev Vekil Bey, doktor ve ilaç ücret -

taa,) fÖYle dedı' •• lerinin yükıekliği üzerinde •aki 

müt~leaya da cevap vermif, veka- mediğimizi ğider öğreniriz. Fa· 
letin millet meclisinin taadikına kat dediğiniz gibi değiliz . 
arzedilen hususi hastanelere ait 
kanunu layihasının bu yerlerdeki 
ücret meselesini kökünden hallet
tiğini, hususi surette doktorluk ya
panların ücretleri meselesine gelin 
ce fazla ücret almış olanlar varsa 
vekalet ve mıntaka etibbaları ha
berdar edildiği takdirde alınan faz 
la paranın istirdat edileceğini kay
detmiş ve demiştir ki: 

- Yoksa doktorla hasta arasın· 
da manevi bir mukavele vaziyetin 
de bulunan ve vekaletin hiç haberi 
olmıyan ücret me:;desini tahdit et 
memizi istemekte ben bir hak gÖ· 
remem. Etibba tedavi ücretlerini 
bugün kanunen tahdit etmek im· 
kanı vardır. Ve meclisi alinin ka -
bul etmiş olduğu icrayı sanat ka • 
nununda bu hususta lazım gelen 
ıelahiyetler verilmittir. 

llaç fiyatları hususunda vekil 
bey, her hangi bir suretle bunlara 
konulacak narkın halkın aleyhin
de olacağını ili.ve etmiştir. 

Doktorlara hücum 

Rasim Bey (Tekirdağı) -Dı§a
rı kaz~ardaki doktorların sıkı bir 
imtihandan geçirilmeleri, Türk 
köylüsünün dışarda çalışan dok -
torların cehaleti yüzünden hayat
larını kaybettiklerinden bahsetmiş 
ve mesleklerindeki terakkileri ta· 
kip etmiyerek vakitlerini poker oy 
ııamak ve içki içmekle geçirdikle· 
rini söylemİ§tir. 

Türk heyeti aıhhiyeai tam altı 
senedenberi hariçten tek bir mu
avenet görmeksizin tekmil müca· 
delelerini bütün dünyanın anla -
dığı sistem bir usul dairesinde yap 
mış ve muvaffak olmuştur. Bunu 
yapan Türk tabibidir. (Bravo ses
leri alkıılar). 

Türk tıp mensupları sıtma mü
cadelesinde olduğu gibi Trahom 
mücadelesinde olduğu gibi, zühre· 
vi hastalıklar mücadelesinde ol
duğu gibi, son senelerde beyin 
zarı iltihabında yahut diğer has· 
talıkların kaffesinde muvaffak 
olmuf, hatta vesaiti yoktur dedi -
ğiniz memlekette seromunu, atıaı
nı kendi yapmağa başlıyarak bü -
tün dünya ile omuz omuza fenni 
noktadan yürümeğe başlamıştır. 

Bakteriyoloğ Refik Bey (Bur· 
sa) - Hatta daha evvel. 

Sıhhiye vekili Dr. Refik Bey -
Çok daha evvel. 

" Binaenaleyh bu meselede ve
sait yoktur literatürü takip etmi. 
yorlar,, demeniz hatadır. Ben hiç 
bir zaman huzurunuza çıkıp ta 
" artık benim vesaitim tamam ol
du. Bütçeme on para zam etmeyi
niz,, demedim. Ne verirseniz da
hasını istemek mevkiindeyim. 
Çünkü asırlar ve asırlardan beri 
yaptlma.mış işleri yapmak hepimi
zin omuzlarına yüklenmi,tir. Ve 
siz de mes'uliyeti bizim omuzla· 
rımıza yüklemiısinizdir. Her ne 
verirseniz verin daha fazlasını is
temek mevkiindeyim. Hiç bir §ey 
bulmadık. Bulduksa da yarım 
yarım bulduk. Hepsini yeniden 
yapmak mecburiyetindeyiz.. Ya· 
panlar kimlerdir? Türk doktorla· 
rı. Fenden, ilimden, dünya ali
minden müstağni değiliz. Bildiği· 

mizi biliriz diye iddia ederiz, bil· 

Bu fasıl üzerinde münakaşalar 

mevzuu tamamile değiştirmişti. 
Doktorları ticldetle tenkit eden
ler de oluyordu. Hatta gözüne kan 
toplanan bir hastanın gozune 
doktor tarafından tentürdiyot sü
rüldüğü bile ileri sürüldü. Bu sı
rada söz alan Urfa meb'usu Saip 
Bey doktorların fazla para istedik 
]eri yolundaki sözlere cevap ver· 
eli. Doktorlan gücendirmenin 
doğru olmadığını söyledi. 

Denizli meb'usu Mazhar Müfit 
Bey de Ali Saip Beyin fikirleri -
ne iştirak ettiğini, bir vakitler le· 
davi için Viyanaya gittiği zaman 
oralı bir doktorun kendisine: 
"Tuhaf buraya kadar geldiniz? 
Türkiyede çok İyi doktorlar var,, 
dediğini söyledi. Ve Türk doktor· 
larının kıymetinden uzun uzadı -
ya bahsetti. 

Müteakiben fasılların müzakere 
sine devma edilerek Sıhhiye veka
leti bütçeıi 4,196,884 lira olarak 
kabul edilmiş ve Adliye bütçesinin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Bu münasebetle söz alan Refik 
Şevket Rey (Manisa), dört ay ev· 
vel mecl · ste bir mesele mevzuu 
bahsolurken meclisin müsaadeıi 
olmadan tahkikat yapılmıyacağı 
hakkındaki teşkilatı esasiye kanu· 
nun maddei mahsusasına rağmen 

tahkikat yapıldığından bahsede
rek bunun sebebini sorduğunu ve 
Adliye vekilini bu mesele ile meş· 
gul olarak cevap vereceğini söyle
miş olduğunu hatırlatmıştır. 

Vekil bey biraz daha müsaade 
edildiği takdirde bu vadin ifa edi
leceğini bildirmiştir. 

Adliye vekaleti bütçesi 7,958,478 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Dahiliye vekaleti 
bütçesine geçilmittir. 

Diyarbekir mebusu Zülfi Bey 
315 inci fasıl hakkında izahat is· 
tedi. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey bu faslı şu suretle izah etti: 

- Ağrı dağında evleri yakılan 

veya yıkılan bir takım ada~lar 
vardır ki, bunların garba nakilleri 
mukarredir. Bunların orada kal • 
dıkça tekrar şekavete sülükleri 
muhtemeldir. Onları garba naklet· 
mek isteriz. İşte bu fasıldaki 250 
bin liralık tahsisat bu iş için ko -
nulmuştur. 

Dahiliye vekilinin bu izahatı al. 
kışlarla kar§ılandı. 

Dahiliye vekaleti bütçesi dört 
milyon 149,861 bin lira, Emniyet 
umumiye bütçesi 4,101,500, jan • 
darma umum kumandanlığı büt • 
çesi de 8,679,379 lira ve Hariciye 
vekaleti bütçesi 3,014,740 lira ola· 
rak kabul olunmuştur. 

Bundan sonra Maarif bütçesinin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Manisa mebusu Refik Şevket B. 
söz aldı. Tarihi evrakın satılması 
etrafında geçen celselerde söyle -
diklerine temas ederek vekil beyin 
bu evrakın bir parçasının bile zı· 
yaa uğramıyacağı hakkındaki söz· 
lerini hatırlattı. "Vekil beyin bu 
sözlerinde ne dereceye kadar dur
duğunu soruyorum.,, dedikten son 
ra ilk mekteplere dair bazı sözler 
söyledi. İlk mekteplerde be~ :anı
fın ihtiyaca kafi gelmediğini, ders 

kesimi imtihanlarında mümeyyiz 
numarlarının çocukların mektep 
değiştirmelerine sebebiyet verdi -
ğini , bunun iyi bir netice olmadı
ğını söyledi. Ve : 

- İmtihan usulleri bir madra· 
bazlıktan ba§ka bir şey değildir.,, 
diyerek bunun için yeni bir tedbir 
bulunması lüzumunu izah etti. 

Maarif Vekilinin sözleri 
Maarif Vekili Doktor Reşit Ga

lip Bey sorulan şeylere cevap ver
melc için söz almış, hatiplerin ken 
di şahsı hakkındaki teveccühkar 
ve iltifatkar sözlerine teşekür ede
rek demiştir ki: 

"Bana gösterilen vazife sahasın 
da millet için milletin, onun büyük 
meclisinin ve şeflerin teveccühleri
ne liyakatımı daima muhafaza e -
debilmek gayretile ölürcesine ça
lışmayı en iptidai vazife, memle
ket vazifesi, vatan vazifesi ve en 
nihayet namus ve haysiyet vazife
si bilirim ve daima öyle bileceğim 
(alkışlar) • 

Fazıl Ahmet Beyefendi kıymet· 
li bir maarif nutku yaptılar. Bu 
parlak nutl:un üstüne ikinci bir 
maarif nutku eklemek istemem. 
Sözleri hepimiz için edebi ve fikri 
bir ziyafet oldu. Bu sofradan ben 
de kendi payıma dü§en rızkı veni· 
meli aldım, teşekkür ederim. 

Darülfünunun islahı 

llk söz alan Refik Şevket Bey
efendi evvela Darülfünundan ba• 
his buyurdular. Darülfünunun; 
muhtelif müesseseler halinde ve za 
man zaman kurulduğu gündenbe
ri ıslahı daima mevzuu bahsolmuş· 
bir müessesemizdir ve zaman za
man bazı ıslahat geçirmiştir. Bu 
ıslahatın mutlakıyet devrine ait 
kısımları olduğu gibi meşrutiyet ve 
cümhuriyet devirlerine ait kısım· 
ları olduğu gibi meşrutiyet ve cüm 
cümhuriyet devrlerine ait kısımları 
da vardır. Fakat büyük meclis öte
denberi bu ıslahatın cezri ve eıaı· 
lı bir surette yapılması arzusunu 
izhar etmiştir. Ve bu arzuya cevap 
vermek bu arzuya mutavaatini 
göstermek için hükumet te bir kaç 
senedenberi bu iş üzerinde tetki
kata girmiştir. Tetkikat artık hi
tam bulmuıtur. icraat safhası hu
lul etmiştir. Islahın birinci merha· 
lesine ait kanun layihası Maarif 
vekaletince hazırlanmış Vekiller 
heyetine gönderilmiş ve Vekiller 
Heyetince de teklif şekli tasvip e
dilerek layiha Büyük Meclise gön· 
derilmi,ir. Belki yarından itibaren 
ait olduğu encümenlerden geçtik
ten sonra Büyük Meclie bu iş la
yık olduğu ehemmiyetle müzakere 
edilerek arzu edilen şekilde tatbi
kat sahasına yürütülmüş olacaktır. 
Bu sebeple Darülfünun ıslahatı et• 
raf mdaki mütaleahm daha geni! 
mikyasta bu kanun geldiği zaman 
müzakere edilebilecek ve arkadat 
larımızdan o anda daha vaktinde 
olarak istifade edebielceğimizi sa 
nıyorum. Maruzatımı da o ana le· 
hir ediyorum. 

Tarihi evrak meselesi 
Refik Şevket Bey arkadatımın 

evrak hazinesi ve eski eserler iş

lerinden bahseden mütalealarını 

dinledim. Filhakika muhterem ar• 
lmdatı:n ycrir.de ola rak bu iki mü-

(Lutfen sayıfayı çeviriniz ). . 
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him meaele üzerinde daima hassas teplerde okutulması mecburiyeti' lirdi. Fakat ne siz böyle övünme~ 
bulunmu§lar, vakit vakit bizi ikaz görülmüştür. Buyurdukları mah· yi makbul görününüz, ne de ben ıi 
buyuruyorlar. zur bizce de hissedildiği içindir ze ve memlekete bunu yapmak is-

Bunun için müteşekkirim. Geçen ki orta mektepler için yeni tarih terim. O itibarladır ki ayrılan 
defa evrak hazinesi meselesi görü- kitapları yazılmıştır. 400 bin liradan 200 bin küsur li
şüldüğünden beri maarifte asarı a- Üç cildi tamam olmuştur. Son rasını mevcut liselerle mevcut or
tikımm muhafazası kanunu nami- cildi olan dördüncü cildi de 15 ta mekteplerin takviyesine tahsis 
Je bir kanun layihası hazırlandı ve gün içinde tamamlanacaktır. Ve ettik. 
vekiller heyetine gönderildi. Vekil önümüzdeki ders yılından itiba- Bununla beraber, her sene cüm
ler heyetinde mesele müzakere e- ren orta mekteplerin tarih ve yurt- huriyet idaresinin maarif saha
dilmektedir. Birinci safhası mu- bilgisi kıtapları orta mektep ço - sında bir kademe ileri gitmesi an'
zakere edilmiştir. Prensip itibarile cuklarına uygun olarak hazırlan- ane olduğu için bu mukaddes 
buna büyük ehemmiyet verilmesi mış bulunacaktır. mukaddes an'aneyi bozma -
zaten ötedenberi kararlaştırılmış imtihan ve derece mak üzere bazı orta mektepler 
ve yalnız bu işe sarfedilecek para- numaraları ve liseler açabilmek imkanlarını 
nm menbaını bulmak kalmıştır. Bu Sonra imtihan ve derece ve nu- da aradık. Öyle ümit ediyorum 
noktadan müzakere devam etmek- maralar bahsına temas ettiler. ki 8 - 10 kadar orta mektep 2 -
tedir. Fakat umumi surette muta- Filhakika şimdi çocuk üç merha _ 3 kadar lise bu sene B. M. Mecli
bık kalmf\n nokta bu sene asarı le mürnkabeden geçmektedir. E- sinin memleket irfan hayatına ye
atikanın muhafazası için asgari 50 sas itibarile her gün mürakabe gö ni bir hediyesi olarak kurulabile· 
bin Jira kadar fazla tahsisatın ay- rür. Ve ders defterlerine atılan cektir. (Alkışlar.) 
rılabileceği noktasına gelmiştir. Bu notlar çocuğun derslerde göster- lzmir mebusu muhterem arka -
itibarla, temin edebilmek vpziye· diği kıymet, liyakat için daima daşımız Hüsnü Beyefendi mecca
tinde bulunuyorum ki, önümüzde- bir kontrol teşkil ediyor. Fakat nitalebe mikatrından bahis buyur
ki yıl aaarı itika muhafaza işi ge- bunun bir umumi şekilde tekerrü- yurdular. 
çirdiğimiz yıllardan daha müsait rü senede üç defa vaki olmakta_ Hakikaten içtimai yardım sa-
bir mecraya girebile<:ektir. Vekil- d hasında devletin belli başlı vebel-

ır. 

Jer heyetinin kararı da tahsisat Bunun çocukları hileye sevke _ ki de en esaslı vazifelerinden bi-
miktarının gelecek sene daha faz- debiLmek gibi bir açık kapı olma- risi olan bu meccani tahsili müm
la bir hadde iblağı şeklindedir. O 51 mümkündür. Fakat denebilir kün oldukça genişletmek çok can
halde istikbal eçin de te~büs ve ki bu hile çocuklar tarafından de- dan arzu edilecek hususlardan -
mesai daima inkişafa doğru yürü- ğil, daha ziyade babalar tarafın- dır. 
Yecek demektir. B'l v ld ........ y dan yapılmaktadır. Hiç olmazsa 1 mem eger a a .... .uı orsam 

Evrak hazineleri üzerinde doğ- gelecek nesli, bugünkü mektep rakam itibarile, bir hesabı belki 
rudan doğruya yapabildiğimiz iş, çocuklarını yalancılıktan ve hile _ muhterem arkadaşlarım bir kere 
lstanbulda mütehassıs zatlardan karlıktan tenzih etmek isterim. daha gözden geçirirler. 
mürekkep bir heye~ teşkili, evrak- Bu usulün faydası her hangi bir Buyurdular ki yüksek tahsile 
larm bi:er birer tasnifine geçilm:c d k d h daha fazla para koyuyoruz. Orta :ı- iğer tarza o a ar müracca tır 
olmasıdır. Tasnif edilmiş evrak k h b k tahsile daha az para koyuyoruz. i şu ma zurun unu ilga etme 
tutulmuş, evrak demektir. Defter- derecesine kadar bizi sevkedece· Bütçedeki rakamlara göre yüksek 
1'3ri, kaydi, muhafızı vardır. Buna h tahsil müesseseleri olan Mülkiye, ğini ta min etmiyorum. 
önümüzdeki sene daha geniş mik- yüksek, orta muallim mektepleri 

Nasıl zabıta, kanunlara muha-
yasta yürüyebileceğimizi umuyo - ve güzel ıanatlar akademisinde 

H lif hareket edenleri takip ederse, 
rum. eyet doğrudan doğruya ba§ leyli meccanilik mevzuu bahis de· 

k 1 maarif te daimi teyakkuzu ile bu 
ve a ete merbut olarak çalışmak • ğildir. 157,000 liradır. Liseler, 
tadır. Bu da bu iıı:e ne kadar ehem yola sapanları takip ederek ve 

• :ı- onları başka mekteplere devam- orta mekteplerin meccani talebesi 
mıyet verildiğini göstermeğe ya- için yapılan masraf 252,000 lira-
rar. Tabiidir ki Maarif bundan dan menedecek tedbirler alarak 

umarım ki bunun önüne geçer. dır. Eğer huna muallim mektep -
kendisine dü~en vazife hissesini ü- Ieri masrafını da ilave edersek 

• d t t kt d Yeni orta mektepler llzım 2erın e u ma a ır. 526,000 liradır. O zaman muh-
llk mektep'erde be.ı;. sınıf Muhterem Samsun meb'usu k d 1 d d 

• T terem ar a aş arımın e iği ye· 
kafi mi ? Mehmet Bey, orta mekteplerin a- kuna vaııl oluruz. Fakat muallim 

Refik Şevket Beyef en~i ilk mek çılmasından, çoğaltılmasından mekteplerinin hususiyeti ve ayrı 
teplerin beş yıldan altı yıla çıka- bahsettiler. Bunda ne kadar hak- servisleri vardır. O itibarla bu
rılmasmı söylediler. Filhakika bu lı olduklarını izaha hacet görmem. 

arzu edilecek bir ıeydir. Talim nok Orta tahsil hakikaten arzu edi
tnsından, terbiye noktasından çok lecek asgari ilk tahsil demektir. 
faydalı olurdu. Fakat bu sene bü- Orta mektepte sonuna kadar tah -
ti.'n tetkikatımıza göre bunu yapa- sil görmemiş bir genç ilk tahsilini 
bileceğimizi zannetmiyorum. Se - tam yapmış sayılmaz. insan ka
bebi, maaleıef maddidir. llk mek- fası işliyebilmek ve düşünebilmek 
tepleri bef yıldan altı yıla çıkar- için ilk merhale orta tahsile ka
mak demek vilayetler bütçelerini dar olan kısımdır. Bu itibarla or
dört milyon lira kadar artırmak de ta mekteplerin her tarafta çoğal
mektir. tılması memleketimizdeki ilk tah-

Vilayetlere de bu sene malu-
munuz veçhile yeni bir külfet 
yüklemek kabil olmuyor. Buna 
karıı bir yardımcı ve masrafsız 
tedbir olmak üzere tatil günleri -
ni biraz daha azaltmak ve milli 
bayramlar haricindeki tatil gün -
lerinden de biraz tasarruf tedbiri
ni bulduk. Bu suretle bugün haki· 
katen çok sıkı§ık ve çocuğun ka. 
fasını fazla yorucu bulunan tedri
sat programlarını biraz daha ge
niş, biraz daha kolay bir şekle if · 
r:ığ edebileceğimizi sanıyorum. lle 
ride imkan olursa beş yılı altı yı· 
la çıkarmak h· kikaten tahsil te
meline gayet · ·-;vctli bir taş koy 
mak olacakt 

Orta mekteplerin tarih 
dersleri 

Orta mekteplerde tarih kitap -
larının çocuklar tarafından müş -
külatla takip edilebildiğini ifade 
buyurdular. Filhakika kitaplar 
liıeler için yazılmıştır. Ve orta 
mektepler için ağırcadır. Fakat 
bir milli tezi müdafaa ettiği için 
yeni tarih noktai nazarlarımızı 

ifmin yeni hakikatlerine istinat e
den miJlr tarih noktai nazarımızı 
ıüttüjii için bu kitapların o mek-

silin takviyesi demek olacağın

dan kat'i bir zarurettir. Ve daima 
Üzerinde durup şiddetle, ısrarla 

arayacağımız bir noktadır. tik ka
demede orta mektep ihtiyacı olan 
şehirlerimiz, kasabalarımız han
gileri diye bir tetkik sahası açtık. 
Topladığımız malumata nazaran, 
derhal orta mektebe aza.mi ihtiya
cı olan şehirlerimiz 48 dir. Bun
ların hepsini birden açmak arzu -
su şüphesiz hepimiz üzerinde na -
fizdir. Fakat bir taraftan maddi 
imkansızlık, diğer taraftan yapa
cağımız işleri yarım yamalak yap
mamak, tam, iyi ve mükemmel 
yapmak endişesi hunların hepsinin 
birden açılmasına imkan verme
mektedir. Bu gelen maarif büt -
çesine konulan 400 bin lira kadar 
fazla paranın 200 bin lirasından 
çoğunu açılını' liseler ve orta mek
teplerin gerek ders levazımı, ge
rek tesisatı ve gerek muallim per· 
soneli itibarile takviyesine tahsis 
ettik. Belki bu 200 bin lirayi yeni 
orta mektep ve liseler açmak yo
luna sarfederek, memlekete karıı 
"işte biz gelir gelmez 'u kadar 
orta mektep ve şu kadar lise aç
tık,, diye övünmek hatıra gelebl -

nu ayırmak lazım geliyor. Fakat 
rakam ne olursa olsun arzuda 
müşterekiz. Orta tahsil sahasında 
dahi leyli meccani tahsisatımızı 

arttırmak memleketin müsabaka 
ile seçilqıekte olan yüksek zeka -
lı yavrularının devletin azami ih
timam ve müzaharetine mazhar 
olabilmelerini temin etmek dai -
ma önümüzde dikkatle tuta -
bileceğimiz ve ehemmiyetle takip 
edeceğimiz işlerden olmalıdır. 

Buna şüphe yok. 
Demek ki, esas fikirlerine ta· 

mamile iştirak ediyoruz, her hal
de sözümü şöyle bitirmek isterim 
ki bütün itlerimizde ve çahşmala· 
rımızda en büyük ehemmiyeti, 
B. M. Meclisinin yüksek müzahe
retine ve isabetli irşatlarına veri
riz. Bunu diğer arkadaşlarım için 
olduğu gibi benden de esirgemi
yeceğinize eminim. (Alkışlar.) 

Çocuklarımızın ahlikını 
· ifsat eden kAAıtlar 

Bu izahattna sonra söz alan ba
zı hatiplerin mütalealarına karşı 

Reşit Galip Bey kürsüye gelerek 
teker ve çikolata kağıtları içinden 
çocuklarımızın ahlakını zehirliye -
cek bazı kağıtlar çıktığını, bunun 
için bu fabrikaların bulunduğu 

İstanbul vilayetinin ehemmiyetle 
dikkatini celbettiğini, bu müesse
selerin sahiplerine yapılacak şid
detli ihtarat müessir olmazsa hak
larında adli takibat yapılacağını 

söylemiştir. 

Mekteplerde ecnebi lisan ders
lerine bilhassa ehemmiyet veril • 
mekte olduğunu söyliyen vekil bey 
mevcut lisan muallimlerinin taraf 

taraf kurslara sevkedilerek tedris 
usullerinin en yeni telakkilere gö -
re düzeltileceğini ve ecnebi lisan 
dersleri saatlerini haftada altıdan 
sekize çıkarmak çarelerinin ara· 
nacağını beyan etmiştir. 
Yüksek tahsile verilen para 

Köy mektepleri 
Reşit Galip Bey hususi' idarele -

ı·in maarife tahsis ettikleri miktar 
hakkında rakamlar zikretmiş, köy 
mekteplerinin 3 sınıf i:an dört ve 
beş sınıfa çıkarılması için de mani· 
in maddi olduğunu, muallim cihe
tinden bugün için mani olmadığı
nı, muallim mekteplerinin se:?ede 
1100 muallim yetiştirdiğini, <laha 
fazlası da yetiştirilebileceğini, ma. 
li mkanlar müsait olunca bu mak
sada varmak için derhal harekete 
geçileceğini anlatmıştır. 

Vekil Bey bugün maarif bütçe
sine senede en az 25 milyon liı-a 
tahsisat da konulsa mecburi ilk 
tahıili tamamen tahakuk ettirmek 
ıenelere mütevakkıf olacağını im
kanlar dairesinde düşünülen en 
faydalı tedbirin köy yatıları oldu
ğunu, civar köylerden mektepsiz 
çocukların bir haftalık çiy yiyecek 
lerile yatıya gelip okuduklarını, 
yatı açılan köylerin haftada bir 
gün bir panayır bir bayram yeri 
haline geldiklerini, belki 10 mil -
yon lira ile yapamıyacağımızı bu 
yoldan iyi niyet ve gayretle tahak
kuk ettirmek mümkün olacağını 
söylemiştir. 

Retit Galip Bey çocukları mu -
hit ve mıntakaya göre yetiştirmek 
için düşünülen ve alman tedbirle
ı-i, mektep programlarının bu mak 
cada intibakı temine çalışıldığını, 
ancak evvelemirde memlekette ik 
hsadı mıntakaların sarih surette 
yapılıp tesbit edilmesi icap ettiği
ni anlatmış, ihtiyaca göre talebe 
kadrosu yapmak meselesinin bu • 
gün bizim için mevzuu bahs ol· 
mamakla beraber atiyi düşünerek 
yüksek bulunduğunu söylemiştir. 

Filmler ve ~ocuk terbiyesi 
Reşit Galip Bey son suale karşı 

filimlerin terbiye noktasından mu
zir telakki edilebileceklerinı mem
lekete sokmamak için daha sıkı v~ 
geniş tedbirler almak zaruri oldu
ğunu, sinema denilen telkin mües
sesesinde layikılc istifade için şim 
dilik elimizde pek imkan bulunma 
dığını, önümüzdeki senelerde bu
nunla bilhassa meşgul olunacağı
nı, sokaklardaki bakımsız çocuk
lara hem tahsil vermek hem kendi 
lerine hayatta muvaffak olabilecek 
bir sanat kabiliyeti vermek için İs
tanbul vilayetinde alınan tedbirin 
başka vilayetlere de teşmiline ça· 
tışılacağını beyan etmiştir. 

Fasılların müzakeresine geç ile -
rek maarif bütçesi 6,463,327 lira 
kabul edilmiştir. 

Meclis yarın toplanacaktır. 

İstanbul Asliye Mahk;mesi 1 ci 
Hukuk dairesi Ticaret kısmından: 
Müddei Galata Voyvada cadde
sinde Bozkurt han No. 12 de mu
kim Hacı Mustafa Efendi tarafın
dan müddeaaleyh İnebolu kazası -
nın Çatal Zeytün nahiyesi muhta
rı Karahalil oğlu Salim Efendi a -
leyhine açılan alacak davasının 
cari tahkikatında ikametgahı ha
zırının mechuliycti hasebile ila
nen yapılan tebligata rağmen 
mahkemeye ge1.miyen müddea
aleyh Salim Efendi hakkında H. 
U. M. K. n 401 ci maddesi muci -
hince ittihaz olunan gıyap kara
rının bersabık ilaner. tebliğine 
karar verilmiş ve emrü mııhakcmc 
20 - 6 • 933 saat 14 de muavyen 
bulunmuş olduğundan mumailevh 
yevm ve 11akti mezkurda gelmedi
ği veya bir vekil göndermediği 
takdirde hakkında muamelei 21-

yabiyeye devam edileceği tehliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (3414) 
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20 TOPAZ 

bak:ılak, göze kalem batma gibi kaza ve lıadahk
lara karşı ~ıgol'la bedeli ki nycla nltı frank. Acaba 
bunları da kabul ederleı· mi?. 

TOP AZ - Zmi.u~m. 

MÜŞ (Biıaz düşündiitken sonrn) - Dcme!c 
çok ::ı:cki. bir çocuk ha!.. F ed.ıkürlı~a mecbur ı~ .. !:ı
cağım .. Canım, pe!-. ihtiyatsızca taahhütte burun
mu~ııunu.:, sizi de mahcubiyetten kurl<ırmak lt'.
:11m. 

TOPAZ- - Teşekkür ederim müdür efendi. 

MÜŞ - Kaybedilecek her günün çocuk için bir 
ziyan olduğunu söylemelisiniz .. Mümkün mcrteb~ 
acele etsinler .. 

TOP AZ - Esasen bugün gelece'k. 

MÜŞ - · Ali. Mösyö Topaz .. Fedakarlığımı ha
hrlıyarak iki kat çalışacağını21 Ye minnettarlıiını
.:ıı bu suretle göstereceğinizi ümit ediyorulll. 

ı·op AZ - Emin olabilirsiniz Mü.tür efendi. 
MÜŞ - Pek al~ ( Dı~arı çıkımık için <lüm.r. 

J<~akat va~~eçerek tekrnr Toırn'.la döner) 1-la !.. Ma· 
arif madalyuı almak için bana verdiğiniz evrakı 

iade ccleyirn ( !fahnenin b&1~mdan hc.ıi elinde tuttu· 
~ poıtmC'n~ açnmk .:ıra~tırır) ~unu size h.i>er Yer-

•.nı~~ (o 8'JPll!5:ll0f!;,nı wnrpıh.( . .rnq 

~:.ı..ıq .-ıru c!ıfl?o ·ı mıpuıJl" .. n.-ı ıı<r.p • .q 

"f0.11'..(J t'l;ı.\ı:ı->1 )1°J 1111f!Ur.J<;f ''llJ.lil l;ıll!J !q 

eı:uıııı.utJ Ol>'l l.IAAJ&uı.ı~aJ. l '.ıww ııa 

.. 

BIRINCf PERDE 

ERNESTiN -· Yeter. 

13 

TOP AZ - Demek ki bir sırrımız v.::.r. Oh ne 

t~tlı .. Adeta şeriki cti:-üm gibi bir şey oluyoruz. 

ERNEST1N - Eğer böyle ltonuşacaksanız va• 

2ifelcri gc:-i alırım. 

TOP AZ - Aman matmazel.. Sakın b~mu ya~ 

mayınız. Belk.i ::üzünüzü dinlememeğc kallu~ırım. 

Vazifeler yarın sabaha hazır. 

ERNESTIN - Pek ali. Yarın sabah saat seki.ı 
buçukla. Allaha ısma:-ladı!:. Salnn k!m=eye bir \ey 

a:iyliyeyi>n demeyiniz. 

TOP AZ ( E~ral'lr bir t~vırla) - Hiç lciınseye .• 

(Ernc.stin geldiği kaJJidaıı çıkar. Topa7. y:•l· 

mz kalmc&ı ~evinçle g·üler ve ~akalını ~'.'\tZl:tr. 
Vazife tomaıfarmı rckıncccsinc konır. SN1ra 

o#' - ... • '-.1 

kibtlnnı ;,ılar<tk l<Jlebcyc yakla1ır.) 

TOP AZ - Geİ<lim dersimize .. Ne clediwti •• 
Ha ... Des moulons=. 

(Bu ~ırn<l« camlı kapı açılır, :ıfö~yö J\hiş 

girer). 

.. 

~ \l."\\\l.\\'S.)."\\")\ \>J.\\\'Cn\lil \;""~\"-\ ''\'~ .,,,.~~ı.uı.~"I\. 

'111\11 \Oll'\9.\ ''\1 '\.:11\>l~'QU'Q Ull'a\'l\l\'QU;)J °l\\\ 

•1aqw3 .L) ' [ .l!P!.<! l?l{l?p }\3Wl\35 dv.ıqsı l?SU1?\ 

•lil?wdv..< >f1(l!U3.:J] '(.ı!Pl!~ap dı.ı{v >f!P!>\l?.:I] 

~ .u.lsıuıpsu .tJI'3Z!:>;)A PP3Il{U upupzu.~ 1na1qmu 

~!>.rnnı-21-.Pl !~ua.t ma.nı apu!.rnzn UIJ'!?Ioıq c.t 
( .1\l~P )f!{O'>ffB 'r.ıa~p umrnpP. ·l!"l n11~t{t{IS) 

:Sımu1?tcim1 tipuıoıq~~ .rnzqnnlJHJI aA !·'"lm1saı 
l!~m ~nıunzn ')ppı~u '.rnıu:g.tcq '.mpu.ma 

"lJIUIS .l!Cf U!U!f{~P{~tll f;!}J\1 !IA;)'J 

gp..J~c::I ı=:>u f.J !8 

12 TOPA .Z 

rcddüttcn sonra pervasızca) yanınızdayım sanı • 
rım. 

ERNESTIN - Mösyö Topaz, ciddi olunuz, ı·ica 
ederim. 

TOPAZ (Ateşli) - Affedersiniz matmazel... 
Aramızda geçen bu münal(aşadan sonra istediğim 
lutfu reddetmemelisiniz. Ederseniz, beni, haksız 

yere müteessir etmiş olursunuz. 
ERNEST!N (Biraz sükfütnn soma) - Eh .. Bir 

defa daha muvafakat edeyim... ( Ç:mtasını açar, 
içinden l>fribiri ardınca vazife tomarları çıkarır.) 

TOP AZ (Her tomarı aldıkça ateşli bir ~urctte 
Wl\l'mfar) - Mersi ... Mersi .. Mersi .. Mersi .. 

ERNEST1N - Hepsi de yarın sabaha linm. 

~ TOP AZ - Hepsi hazır olur. 

. ERNESTIN - Kuzum, çok çıkıntı yapmayınız. 
Bunlardan birini babam görecek olursa yaunızı 

hemen tanır .. 
TOPAZ (Endişeli \'(~ ~cdnçJi) - Müdür efen

di bana darılır mı dersiniz?. 
ERNESTIN - Hatta kızını ha,lar bile .. 

TOP AZ - Memnu bir~eyi beraber yaptığnmu 
düşündükçe içime adeta heyecan s-eliyor. 

-._,,,,Q~ .. -~~"' 
.. ~~,~~~ ~()~ \U"lı"\\'.\'\U'. \'.'\'\"e\ "t"\lo() \_l.~\\l.ô~ '\'.")\l.'\\ '\\")\l."e 

9!\ ~l\.'eK. k'\"!l\.'\1&. \U'.QI)\? \!1'.1d'\!)\) ·\ 1A-'e\ıl\>"<\ u·d.u-. 

IUlS~PC\ ~1ll 'l.~U~\')19.~ ·ww~~ l<l\U~\> ~'l.~S "'Ul~\<l\><l 
U11?A3p l?AıwsnuO)I "ZlUlA\?WllP\V - O)İlNV d 

.. i ..<o>t -e Jl?.l !A'1A\nn .'.! 
··o>nul?d i ..{aq ol\!Ul!d 

(: .n.n.2nq SvS llH . .m1nli'.np 1StlS 

U!U<>qJp-:) .t:q UvpU!~!{ap .lnll{CUl! BpU'l:": l1fl) 

''l?P\?.llS W!~!p.ıaA IWIUl?lJ!lW! l!SlJl!l 

VlJO vp 9L81 :aA~Pl!q .ı!q 'f'!}5'!1'1 3Z!S a1sı (.u.111~1.ı 
-mı ıuıımp?s <:ıA .ın.t!1IDl:Q ~rn<lo.t) · ı ıpıvA !'! .,u •pu 
• nq ap unznwn5n >f!p.\aıawıaa v.<v..<unp 
-01..<uv111unı !:l3.13'fllZ'!1W l(l1?A'8Z ni .ıa~3 

·;. ıw zewıo daqas 11?.lnı nq 'zn,{ 
nq daq 3.ıa1ua1a8 vzıwıhg · t, !'I ı!pau vp ıv.keq ua:ı 
-vz 1WJAV'lllq 3Z!U3S3{A~S Z!I vu-eg - 0)1JNV d 

"nq .ıo1 

-!zuaq 3unınsn UIJll}'CA!~uoq lll3PV - zv dO.L 
"'''{3W.l3A!~31 
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mekle memr.unuın ki (Al'L:illl'lllIJa dc\•aııı eder) 
Evet benim için size haber vermek bir saadettir 
ki, (Topaz gayet memnun bekler) Mıntaka maa
rif mi.!fetti~i hakkınızda çok taltifkar sözler kul
landı. 

TOPAZ - (Son deı·ecc sevinçle) - Ne söy
lüyorsunuz?. 

MÜŞ - Dedi ki: Mösyö Topaz maarif ma

dalyasın:ı on defa liyakat kcspctmiş bir zattır. 

TOPAZ - On defa! ... 

MüŞ - On defa liyakat kespetmiş bir 7athr. 

Şimdiye kaclar madalya almaması beni adeta u
tandırdı. 

TOPAZ (Sevincinden yiizii kızararak) - Oh .. 
çok mahcubum Müdür efendi. 

MÜŞ - Sonra: "Ne yazık ki bu ume <le Yere
miyeceğim.,, dedi. 

TOP AZ ( Endi~eli) - V eremiyecck tlemel: !... 

MÜŞ - Maalesef öyle .. 5izden eski mu•lliwı
lerc levzie mecbur olmuş; alınız evrakınızı . ~on 

defa da: ''Topaza söyleyiniz, deüi, bu "''".,. lı...ıeli

ıine madalyayı manen veriyorum ...• , 
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Baharın bUtUn güzelliklerini 
Kuca§ında tophyan 

Zümrüt Yalova Kaplıcaları 
Hayat ve neş'e saCjan kaynaklarını 

özliyenlerine aCjtl. 
t2197ı 

m 

8 
.. Nakit mukabilinde satılık emlak 

Mab il c~oglu Kazası Defterdarlığından : 
1 eıı S '- N C M h k t' Ferifces k OKağı o...s ı insi u ammen ıyme ı 

p Y ısım 2 Çıfte cevizler 54 Hane 2200 00 
•aska A 

selarn Y bdüs- Cezayirli 62 ,, 300 00 

Nakit veya mübadil bonosu mukabilinde 
1(

8 
satılık emlak 

c1~
1i~Paşa Emin Eyyühüm 1 Hane 700 00 

tar~~-la~a .evsafı muharrer emla l<in satış ve icarları 24· Mayıs·933 
ı,,. •nae ıhale olunmak üzere müzayedeye konulmuştwr. istekli
ın~~ ~tY~ i ibatede saat 15 le % 7,5 teminat akçeleri:e Beyoilu 
a ·ıat ~ır~sınde müteşekkil kom:syona müracaatları lazımdır. Taf-

ıstıyenler daha evye l müracaat edebilirler. (2081) 

Geyve !cra Memurluğundan: 
Müteaddit borçların temin ahz ve 
istifası emrinde mahcuz Singer 
markalı ayaklı 4,631,551 ve 6,039, 
964 ve ayaksız 5,675,543 numa-
ralı 3 adet makinenin satılması
na ve paraya çevrilmesine ve bun
lardan 4,631,551 ve 5,675,543 
numaralı ayaklı makinelerin ilk 
arttırması 31 - 5 . 933 çar§amba 
günü saat 11 de ve takdir edilen 
kıymeti bulmadığı takdirde ikin
ci arttırmanın 7 haziran 933 çar
şamba günü saat 11 de Akhisar 
pazarında ve 6,039,964 numara
lı ayaksız makinenin de ilk ar-
tırma olmak üzere 1 haziran 933 
perşembe günü saat 10 da ve mu
kadder kıymeti bulmadığı tak
dirde ikinci arttırmanın 8 haziran 
933 pertembe günü aaat 10 da ic· 
rasına karar verilmi§ olduğundan 
taliplerin muayyen günlerde Ak
hisar ve Geyve pazarında hazır 
bulunmaları ve müzayedeye iştirak 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(3400) 

B Beyoğlu Tapu idaresinden: 
andırma Malmüdürlüğünden: Galatada Şehit Mehmet Paşama· 

( 300GO lıallesinde Zincirli sokağında eski 
M ) L. bedeli mubammenini ve (48500) L. bedeli sabıklı 1,e yeni 11 nu.maralı mağazanın 
de~~Yas &ölür.ün 1 - Haziran· 933 tarihiad~n itibaren 4 sene müd· tahrir musakkafatta Ihsan Bey 
933 ' b~l~k avlamak hakkHe av vergisi saz ve kaımşı 28 · Mayıı namına sebti defter edilerek mül • 
6. M tatıb ınde pazar günli saat J 5 te ihale edilmek üzere ki hakkında 21 c. 235 tarihile 
a!a ?•• 933 tarihinde aleni müzayedeye çıkarıldığından• talip bir kıt'a temessük muayene edil· 
eyin arın Ma l'yede müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaat ıJiği vergi bina memuriyetinin 

~rtıel er i ilin o lunur. ı2191) derkenarından anlatılmı§ ve defa· 
------------------------- tiri müdevverece göster ilen ta· 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden : rafeyin deruhde delaletile kaydı 
n.ranılmı~ ise de bulunamıyan 

'Ctıcb JO •kinci Te$rin 3JO raıihll k:ınun hük iımleı ine göre Tescil edilmiş olan rnezkfır mağazanın Ihsan Bey ve-
b:ıcco 'tııı.ın Şiıkctlcrinden Amerika t:ıbiiyetli (Geıi Tobııko Kompani-G:ıry 'l'o- resesi namına muamelei tesciliye -
lcına ompan)) hu, kere mi.ıracnatla Şirl\etln Tüıkiye umumi \' c~ ill iğine \·ekA· ni talep edilmittir. Senetsiz tasar-
lenıe:ecle gij~tcrıltn şekil \ e ~ur<'tte münferiden \'C müştemian ifay ı \':ızife ey· ı-uf hakkındaki ahkama tevfikan 
lerdı.: d'e. şirket namına \ap:ıcaklnrı işlerden doğacak da,·alarda bütün mahkeme· rahkikatr mahalliye icra kılrna-
tik 

1 
:ı\:ı eden. edilen \ 'c üçüncü ş:ıhı~ sı fotl:ı rilc hazır bulunmak üzre (Fredc cağından tarihi ilandan itibaren 

litııı 31~:t ~tcın-Fıcdcı ick Pooıh tem) Ef~ndi ile Fıanldin V. Heli - Fıanklen \\' hir ay zarfında işbu mağaza hak-
~ .. , .. fcndiyl umum! vekil ta~ln ve bundan ewcl herhangi şahı s veya eşhasa kında iddiayi tasarruf ve tescile 
b • ~ış oldu~u 'ckı\letnameleri fesh ve Ilga eylediAini bildirm iş ,.e ııızımgelen kanunen mani teşkil edecek ve • 
·c~ıka saiki ibraz edenler mevcut oldu~ 
Olu Yı Vermiştir. l\e) fiye t kanuni hü ümlere muvafı k görülmü~ olmakla il:ln ;;u takdirde mÜlga defterhane bi-

nur •3407) ·~ 

lr---··••••••••••••·····~~~.ınuındaBeyo~lutçu idare~~ 

Yeni Tarih 
lier sınıf tarih kitabının huli\sası 

farih · . 
1 OO k ırntıbanmı vermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 

Uru .. fiat la lstnnbulda Kanaat Kütüphanesinde satılır. 

~arın .. ..b h A ara ussu a rı Kumandanlığı 
Komisyonundan : Satına ima 

M' lan Münakasa Saat Sureti ihale 
t-\.ilo tarihi 

50,000 29/Mayıs/933 10 Kapalı zarf 
240.000 29 ,, ıs ,. ,, 

57,000 30 ,. 10 Aleni mOnakaaa 
3,7so 30 ,, ıs ,, ,. 

1.) 10,000 30 tt lS " " 
tıla be eniz efradı ihtiyacah için yukarda nevi ve miktarları ya
lıınitt,' ~a~em erzakm milnakasaları hizalarında yazılı tarihlerde 
Şarınil urnandanlık Satınalma lcom syonunca icra edilecektir. 
~, htarn~ sureti musaddakaları lzmitte Marmara Üssübabri K. 
lerirı 0 

11 
ulda Deniz Satmalma Komisyonundan ahnabilir. Talip-

'~c.:,~;~, nisbeıinden teminatı muvakkateleri ile komisyona 
~ilin o'uour. (2065) 

ERGANi BAKIRI 
tr Türk Anonim Şirketinden: 

d ganı 
l b· rtıadenı 'd · 9 , - • d rrı ır rtılidi . n e ımal:\thane sahasında inşa olunacak 1 J,5 metre eh a ın-

bl Urirı ikınıcr ık:. rneıgahı, ayni çatı ahında cem"an 9Y22 meıre eb'adında iki me· 
t il tgdhı 40 . , 

da _ttıbar 10 12 mcrre ebadında bir ambar, ~O / l O meue cb adında 
illa bır ta~ de " 1 O metre eb'adında bir lokomotif hangan 15 1 O merre cb'adın-

ttıuı I~ i anı~su, 29 i 1 metre cb'adında bir bantin in,ıı ı ile oluklu ;,açtan 
Ba 1h:ıte 10 llnra ait temel in\aatt kapalı z:ııf u~u l ilc mü n:ıkasayıı ı-onul mıı~tur. 

.hçekap1 • nd:zı~~n 1933 taı ıhinc müsııdif cuman esi ~ünü , irk etin lstanbulda 

d 
1 ııfıpler ' a .. hıında kı\in ~ lerkczi idaresinde yapılaca~ ur. 

e C"ıck C\'\ ele b . 
ları ll'luka\ el c u gıbi iş l eri b:ı~:ırmı ş o ldukların1 dair rnııteba evrak ibı aı 
Işı, tarihinden ucnaıne ş:ııtnamc \e pitin nüshaları ile fiat cet\•cl lerini, müracaat· 

tıne ldare İtı dç gu~ c:onıa !:ilrketin !\lerkc7.i idaresinden \ 'C ya Ergani'deki 
~ liınakasa en 2.>, • () irmi beş) lira mukabilinde alabilirler. 

\>cJe \a gınne • . 
b ' e Ştttn " ıstiycnl cr tekli[ mektuplıırını muhtevi ha palı zarfı mu!\a-

t 
ankalıırın bı_ar·rnc nhk:imının kabulüniı muıaz:ımmın imz:ılı bir \araka \C milli 

c d' ı tarar d 
. lğer bir z r . 111 an 'erilmiş ah ı bin liralı k bir teminat mclmıbu ile birlik· 

rıye · .ar a k 
tı Uınuınh . oyarak niha)ct ih:ıle günü saat on bc\'e kndar Şi rket ;\H.idü-
'fekı· · csınc mnkb illa ı [ tnek t 

1 
uz mukabilinde tc\ di edeceklerdir. 

le et- ı. up arının tcrkik"ınd ·· k ,, · · .. · · d' ıF' l'b "'el\te " en sonra :;ıır et uu ı;; ı mun:ısıp gor u6 u ta ı e 
B11 h c Ya ihale~· · h" 

p Ususbl b • 1 te ır eylemekte muhtar olacaktır. 

·tgcnl'deki fqlct aşka malômar almak İ!ötİ\'en l er Şirketin !\1erkc7.I ld:ıresinc ve yı 
• ırıc ldnr · esme ınüraca:ıt etmelidir. (3416) 

!}33 • 2382 muamele numarasile 
müracaatları ilan olunur. (3391) 

İstanbul Üçüncü icra Memur
luğundan: Tamamına 4500 lira 
kıymet takdir olunan Erenköyün -
de Sahrayicedit mahallesinde es -
ki bostancı yeni orta caddede 
eski 23, 24 yeni 66, 66 numaralı 
beş dönüm miktarında maa kö§k 
bağın nısıf hissesi açık arttırmaya 
çıkarılmış olup şartnamesi 18 • 5 -
933 tarihinde divanhaneye talik 
edilecektir. 

19 - 6 - 33 tarihine müıadif 
pazartesi günü saat on dörtten on 
altıya kadar İstanbul Üçüncü icra 
daireıinde satılacaktır. Arttırma· 
ya ittirak için % yedi buçuk te
minat akçesi alınır. Müterakim 
vergi, belediye ve vakıf icareıi 
mütteriye aittir. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetin o/o de yetmit 
betini bulduğu takdirde ihalesi 
yapılacaktır. Aksi halde en son 
arttıramn taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 4 - 7 - 33 tar ihine 
müsadif salı günü ayni satte en 
çok arthrana ihale edilecektir. 
2004 numaralı icra ve iflas kanu -
nunun 126 ıncı maddesi ahkr;:nı
na tevfikan ipotek sahibi ala:aklı
larla diğer alakadarların ve irti· 
fak hakkı sahiplerinin dahi gayri 
menkul üzerindeki haklarını ve 
hususile faiz ve masrafa dair o -
lan iddialarım evrakı müsbitclc -
rile yirmi gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit oJmı -
yanlar satış b edelinin pavlaşma -
sından hariç kalırlar. (3424) 

GÖZ HEKiMi DO KTOR 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mütehassıs 

Babıali (Ankara caddesi No. 60) 

DIŞ DOKTORU 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Oıküdar Atlama· 

tatı No. 53 

Devlet Demiryolları ilanları 

15 Mayıs 933 tarihinden it ibaren ve yeni bir iş'ara değin 
Haydarpaşa ile Adapazarı arasında haftada üç gün aşağıda ya
zılı katarlar tecrübe mahiyetinde muntazaman işliyecektir. 

74/1 7t No fu muhtelit katar Haydarpaşa· Adapazarı anasın· 
da Pazar, Pazartesi, Perşembe günleri 

Haydarpaşa Kalkış 12.45 

Pendik 

Tuzla 

Gebze 

Diliskelesi 

Tavşancıl 

Hereke 

Yarımca 

Derince 

iz mit 

B. Derbent 

Sabanca 

Arifi ye 

Adapazar 

[ Varış 
Kalkış 

[ Varış Kalkış 

[ Varış Kalkış 

[ Varış Kalkış 

[ Varış 
Ki!lkış 

[ Varış Klllkış 

[ Varış 
Kalkış 

[ Varış 
Kalkış 

[ Varış Kalkıt 

[ 
Vanş 
Kalkış 

[ Varış Kalkış 

[ Varış 
Kalkış 

(Varış 

13.38 
13 48 

14 10 
14.ll 

14.46 
14 50 

15.10 
15.13 

15 22 
15.26 

15.36 
15.48 

1608 
16.17 

16.41 
. 16.46 

~ 17.00 
17.30 

18.0S 
18.10 

18.37 
18.51 

19.06 
19.15 

19.35 

75/175 No. Iu muhtelit Adapazarı i]e Haydarpaıa ar111nda 
Pazarlesi, Sah, Cuma günleri. 

Adapazar ( Kalkış 8.1 S 

Arifi ye 

Sabanca 

B. Derbent 

lzmit 

Derince 

Yarımca 

Hereke 

Tavşancıl 

Dil iskelesi 

Gebze 

Tuzla 

[ Varış 
Kalkış 

[ Varış Kal kıt 

[ Varıt Kalkış 

[ Varış Kalkış 

[ Varış Kalkış 

[ Varı§ 
Kalkış 

[ Varış Kalkış 

[ Varış Kalkıt 

[ Varış Kalkış 

[ Varıt Kal kıt 

[ Varış Kalkış 

8.35 
8.44 

8.59 
9.07 

9.32 
9.35 

10.0S 
10.28 

10.42 
10.46 

11.10 
11.J 7 

11.37 
11.48 

11.58 
12.06 

12.15 
12.30 

13.02 
13.07 

13.24 
13.26 

Pendik [Varış 13.46 
Kalkış 13.54 

Haydarpa§a (Varış 14.46 

Bu katarlara muhtelit katarlara mahsus tarife üzerinden bi-
let satılacaktır. (2173) 

Haydarpaşa ve Üsküdarla civarında mukim DemiryoJlar Men· 
subininin tedavileri zımnında ber gün gidecek doktorlar iç.in bir 
sene müddetle ve pazarlıkla bir otomobil kiralanacaktır. 

Bu işe talip olacakların Haydarpaşa işletme Müfettişliği ka· 
leminden tedarik edecekleri ,artnameyi okuyarak 21 Mayıı 933 
pazar günü saat on beşte meıkür müfettişlikte icra edilecek pa
zarlığa yirmi beş lira teminat akçesini b~milen iştirakleri ilin 
olunur. (2204) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonun~an : 

4000 Ton Rekompoıe kömürü : Kapa lı zarf: 20 - Mayıs· 933 
cumartesi saat l 4 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 4000 ton Rekompoze kömOrü 
kapalı zarf usuli!e mübayaa ed ı leceğindea şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün ve itaya talip olanların da hizasında mu
harrergün ve saatte Kaslmpasada Deniz L~vazım satınalma 
komisyonuna müracaatları. (1837) 

Ziraat V ekiletinden : 
lstanbulda D:ıtofaj in Darülistihurında yapılan ve hayvanla· 

rın kelebek hastalığında kullanılan ve kutusu yetmiş beş kuruıa 
satılmakta olan Distofajin i',cının fiah Haziran 933 iptidasından 
itibaren altmış kuruşa indirılmiştir. t2176) 



v" · ·- 18 Mavuı 1933 

Kumaeı, dikiei, 
terzi parası hatta 
.......... ,J ., 
saten sire'den ma-
mul · kemeri de da-

"" ıhil olmak üzere 

20 lira 
75 kuruşa 

.mal_ edilmiştir. 

Bu güzel modeli 
aym fiata siz de 
yaptuabilirsiniz ! 

1PEK1$ VDNLDLERI 

ARASINDA HATIRI· 
y 
NiZA GELECEK 

HER RENGi 

BWLABILIR&iNIZ 

((Bu . işte İpekiş'indir." 

3385 

Bugün 
Kurukahveci Hanı Alhnda 

Kurukahveci Osman Efendi Oğlu 
• 

A. IHSAN 
Kurukahveci 
-Mağazasını açtı 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Şartnamesine ve "13502,, numarah kararPame abklmma tev· 

fikan takasla ve pazarlıkla yaprak halinde ve kabiyle beraber 
cem'an "31,, parçadan ibaret olmak ve parçaların her birinden 

yirmi bin adet b11hrılmak üzere tite resimlerini havi katalok 
yapbrılacakhr. 

Pazarlığa iıtirak etmek üzere "% 7;5,, teminatlannı hami· 
len 20-5·93.J cumartesi saat 14 te Galatada alım, salim komis-
yonuna mOracaatları. "M,, (1954) 

Zafiyeti umumiye, ittiha· F f ti 
•zlık Ye kunetıizlik ha- os a 1 
llbnda bllyük faide Ye 

teairi 16rlllen 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtil~tlanna kar~ı 
pek resirli \'e tazı: aşıdır. Divanyolu 

Sultan Mahmut türbesi No. 189 
(2794) 

•••S•E•Y•R•i•S E•F•A-iN•-. 

,\Jeı kez! idaresi .Galara lwprlil aşı n 2623 
SubcA, Sirlccci l\1lihlirdar zade Han 221i40 

lzmlr • Mersin • Postası 

KONYA 
19 Mayıs Cuma 10 da ida· 

re r1bbmından kalkar. 
(2258) _ ................ .. 

İstanbul Üçüncü İcra Memur • 
luğundan: Mahcuz ve paraya çev· 
rilmesi mukarrer ve birinci artbr
mada muhammen kıymetle • 
rını bulmayan gardrop ve 
sair ev eıyası 20 - 5 - 933 cu • 
martesi günü saat 12 den 13 e 
kadar Beyoğlu San Lütfü mahal· 
lesinde Jurnal sokağında 9 No. lı 
evde ikinci açık arttırma ile satı
lacağından istiyenlerin orada bu
lunacak memuruna müracaatları 
ilan olunur. (3432) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları müteha11ısı 

Divıutvnlu N. 118 Telefon: 22398 
- -

Sahibi: Mehmet Asım 
Netriyat müdürü: Fikret Adil 
V AKIT Matbaası - lıtanbul 

ve temizdir. 
1 htiyaç hal inde yeni paketlerden 

ASPiRiN 
20 ve 2 tabletlik ambal.ljlar h~lnd• 

lstanbul Belediyesi llAnları 

• Beykoz Belediye Şubesi MlidOrlüğünden : Paşababçede 
cirkiiyünde Avanz vakfından 29 numaralı bakkal ve 31 D 

rah maballebici ve 37 numaralı bakkal dDkkiolarile 35 nulD _.., 
hane 8· b· 933 tarihine mlisadif pUfembe günü saat 14 te bilr 
zayede kiraya verileceğinden taliplerinin yevmi mezk6rda ~ 
nat paralarile Daire eoclimenine mllracaatları ilin olunur. ~ 

Tl:IQKiVE 

llRAAT 
BANKASI 

.DARA 
BiRiKTiREN 
'2Aı-IAT-~Db~ 

ark Malt Hulisası ~;''~:· 


